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Spanyol látogató Lébényben

Kedves látogatója volt a magyarországi Szent Jakab zarándokútnak. A spa-
nyolországi Camino de Santiago zarándokút egyik kis városkája Hospital de 
Órbigo. A település zarándokszállásának vezetője, don Manuel Gonzalez 
Rodriguez atya – aki az ACC, Keresztény Zarándokfogadás a Caminón nevű 
egyesület egyik alapító tagja – immár 3. éve fogad magyar önkénteseket az 
általa vezetett egyházi szálláson. Manuel atya olyan sok jót hallott a magyar-
országi Szent Jakab-útról és a magyar zarándokokról, hogy Giuseppe Monsone 
meghívására februárban pár napra hazánkba látogatott, hogy a keresztény 
zarándokfogadásról beszéljen az érdeklődőknek és találkozzon a magyar 

zarándokokkal. Don Manuel atya programja során ellátogatott Lébénybe is, 
ahol megnézte a Szent Jakab Látogatóközpontot, találkozott Gőgh Tibor 
plébános úrral és Kovács Gábor polgármester úrral. Miután megcsodálta a 
különlegesen szép Szent Jakab templomot, ott szép, latin nyelvű misét is 
tartott a jelenlévőknek. A Lisztes Étteremben elköltött finom ebéd után 
Pannonhalmára indult, ahol fogadta őt dr. Várszegi Asztrik főapát úr. Don 
Manuel atya igazi unikumnak nevezte a Camino magyar szakaszát és a lébényi 
Szent Jakab templomot, amely a magyarországi zarándokút Santiago de 
Compostelája. Annyira jól érezte magát országunkban, hogy megígérte, ha 
teheti, ezután minden évben meglátogatja hazánkat, azon belül a Szent Jakab 
zarándokutat és Lébényt. 

Dukát Csilla
Fotók: Turjányi Tuzson

2014. március 15-én az IKSZT színháztermében gyűltünk össze, hogy ün-
nepélyes keretek között emlékezzünk meg az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről. A tavalyi évhez hasonlóan az időjárás idén is tar-
togatott meglepetéseket. Az orkán erejű szél az egész térségben áramki-
maradásokat okozott, de az önkormányzat technikai munkatársai 
folyamatos javításokkal és egy aggregátor beüzemelésével biztosították a 
rendezvény zavartalan lebonyolítását.
Az ünnepi műsort a 6. osztályosok „Kokárdás Március” című darabja nyitot-
ta. Felkészítő tanáraik: Sárváriné Lénárt Lívia és Zombó Istvánné. Őket az 

iskola énekkara követte. Műsorukban citerával kísért népdalokat és a Metrum 
Furulyaműhely előadását is hallhattuk. Az énekkar vezetője László Balázs, 
zongorán kísért Korda Péter.
Az énekkar után a táncosok foglalták el a színpadot. A Rábaszentmiklósi 
verbunkhoz a felsős citerások húzták a talpalávalót.
Az ünnepség végén Székely Zoltán művészettörténész, a Hansági Múzeum 
igazgatója mondott beszédet.

Nagy Andor

Választási melléklettel
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A 2014. évi országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adom: 
A Köztársasági Elnök a 2014. évi országgyűlési képviselő-választást 2014. 
április 6. napjára tűzte ki. A választással kapcsolatban részletes tájékoztatásért 
az önkormányzati hivatalban működő választási irodához fordulhatnak. 

A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Tóth Tünde
A választási iroda címe és elérhetősége: 9155 Lébény, Fő út 47. 
Telefon: 96/360-033, Fax. 96/360-038.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: dr. Balaskó Aliz, HVI vezető helyettes, 
Telefon: 96/360-033 5. mellék. 

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében tájékoztatta a válasz-
tópolgárokat az országgyűlési választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek 
a névjegyzékben, az értesítés postázására 2014. február 17-ig került sor. Ha 
valaki ezt nem kapta meg, akkor helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti. 
Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét, 
születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. Az értesítő tartal-
mazza továbbá a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik 
választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát.
A korábbi választások alkalmával az értesítővel együtt postázták az ajánló-
szelvényeket is, ám a választási eljárásról szóló, tavaly elfogadott törvény 
megváltoztatta az ajánlások rendszerét és ajánlószelvény helyett immár 
ajánlóíveken kell a jelölteknek az induláshoz szükséges támogató aláírásokat 
összegyűjteniük.
Lébényben a korábbi évekhez hasonlóan három szavazókörben adhatják le 
a szavazatikat, felhívom azonban az érintett választópolgárok figyelmét, hogy 
a 3. számú szavazókör helye megváltozott, a szavazóhelyiség nem a Fő út 70. 
alatti Művelődési Klubban, hanem a Közösségi Házban kerül kialakításra. 

A szavazókörök és azok helye a következő:
1. szavazókör: helye: Lébény, Fő út 47. (Önkormányzati Hivatal)
2. szavazókör: helye: Lébény, Iskola köz 2. (Kisiskola)
3. szavazókör helye: Lébény, Akácfa utca 76. (Közösségi Ház)
Az átjelentkezéssel szavazó nem lébényi lakosok az 1. számú szavazókörben 
adhatják le szavazataikat. 
A szavazóköri névjegyzéken a kérelemre történő változtatásokat a Helyi 
Választási Iroda vezeti át. Ilyen kérelemre történő változtatás az átjelentkezés, 
a külképviseleti névjegyzékbe vétel, és a mozgóurna kérése.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát 
kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a Ve. korlátozza: csak az a választó-
polgár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt 
a mozgásában. A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb a szavazást megelő-
ző második napon (2014. április 4.) 16.00 óráig ahhoz a Helyi Választási 
Irodához lehet benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékében a válasz-
tópolgár szerepel, vagy azt követően a szavazás napján (2014. április 6.) 15.00 
óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.

Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyar-
ország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik. A Helyi Választási Iroda a kérelem alapján a választópol-
gárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi 
azon településnek a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok 
számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár sza-
vazni kíván. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti ország-
gyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Az átjelentkezési 
kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. április 4.) 
16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illet-
ve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál. 

A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzu-
látusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt 
a Helyi Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A választó-
polgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014.március 29.) 16.00 
óráig kérheti, módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy 
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
A kérelmekhez szükséges nyomtatványok elérhetők a www.lebeny.hu olda-
lon a Választási információk menüpont alatt, letölthetők a Nemzeti Válasz-
tási Iroda (www.valasztas.hu) honlapján, vagy a Választási Irodától kérhetők. 

A szavazás módja: 
Szavazni a következő igazolványok felmutatásával lehet: 

- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány, vagy 
- érvényes lakcímigazolvány és 
- érvényes személyazonosító igazolvány, vagy 
- érvényes útlevél, vagy
- érvényes, 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély. 

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
A szavazatszámláló bizottság a személyazonosság és lakcím ellenőrzésétől 
nem tekinthet el, és visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja 
a személyazonosságát és lakcímét igazolni. Az igazolványok ellenőrzése után 
a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek 
átvételét a névjegyzék aláírásával tanúsíthatja. A szavazás titkossága érdeké-
ben javasoljuk szavazófülke használatát. Szavazni egy egyéni választókerüle-
ti jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson 
nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára 
szavazhat. Érvényesen szavazni a jelölt, illetve a lista neve alatti, feletti vagy 
melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szava-
zólapokat borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha a választópolgár elront-
ja a szavazólap kitöltését, és ezt még szavazat urnába dobása előtt jelzi, a 
szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. 

dr. Tóth Tünde
helyi választási iroda vezetője

Általános tudnivalók a választásról

Az igazi erő a közös munkában van

Számos fontos, szükséges fejlesztés valósult meg az elmúlt években 
a városban - nyilatkozta dr. Nagy István, a Fidesz és a KDNP országgyű-
lési képviselőjelöltje.

Mosonmagyaróvár polgármestereként és országgyűlési képviselőként 
2010. óta képviseli a választókat. Politikai, közéleti tevékenysége azonban 
hosszabb időre nyúlik vissza. Mikor kezdődött?
Korán, már 21 évesen, 1988-ban kezdtem el érdeklődni a politika iránt, 
azonban a Fideszbe csak jó egy évtizeddel később léptem be. Alelnökként, 
majd kampányfőnökként segítettem a helyi szervezet munkáját, és már a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja voltam, amikor elnökké válasz-
tottak. Egy cikluson keresztül a város alpolgármestere voltam, s immár ne-
gyedik éve dolgozom polgármesterként és országgyűlési képviselőként.

Nagyon messziről jött, az ország másik feléről. Hogyan vezetett az út 
Mosonmagyaróvárra?
Végtelen szegény nyírségi családba születtem. Ebből a szegénységből két 
módon lehetett kitörni, az egyik a munka, a másik a tanulás. Ahhoz, hogy 
létezni tudjon a család, az én kétkezi munkámra is szükség volt. Nappal, is-
kola után ment a munka a földeken, éjjel meg a tanulás, hogy a jövő bizto-
sítva legyen. Mosonmagyaróvárra egyetemistaként kerültem, s azóta is itt 
élek a családommal.

Gyermekei követik a hivatását?
Ezt most még korai lenne kijelenteni, Veronika lányom és István fiam egye-
temi hallgatóként próbálnak helytállni, s tanítónő feleségemmel ehhez 
nyújtjuk a biztos családi hátteret.

Hogy érzi, sikerült a város számára is megteremteni a biztos hátteret?
Számos fontos, szükséges fejlesztés valósult meg az elmúlt években. Jelentő-
sebb beruházásaink közé tartozik az intézményeink energetikai korszerűsí-
tése, a Kossuth Lajos Gimnázium természettudományi laborral való 
bővítése az Öveges program keretében, a települési hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése, a Malom-ági Lajta folyó idegenforgalmi fejlesztése és 
számos út és kerékpárút építés és felújítás.
Ám vannak még teendőink. Új munkahelyeket kell teremtenünk. A magas 
szintű infrastruktúra kiépítésével továbbra is ideális körülményeket sze-
retnénk biztosítani az itt működő és az idetelepülni szándékozó vállal-
kozások számára.

Országgyűlési képviselőként, polgármesterként nem sok szabadideje 
maradhat…
Valóban nem sok, de ha marad időm, szívesen méhészkedek és 
galambászkodom. Nagyon szeretek olvasni, színházba, moziba, kon-
certre járni. 

Ön szerint mit hozhat a következő választás, és mit hozhat az elkövet-
kező négy év?
Szeretném folytatni a megkezdett munkát: térségünk megoldandó dolgaiban 
kívánok részt venni. Feladat és kihívás van bőven. Méhészként is megtanultam, 
hogy az igazi erő az összefogásban van. Szeretném e térség, közösség összefo-
gását megtestesíteni, hiszem, hogy csak együtt tudjuk képviselni azt az erőt, 
amely felvirágoztatja városunkat és környékét.

 

dr. Nagy István,
Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőjelöltje
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Lipovits Máté Mosonmagyaróváron született, iskoláit Jánossomorján végezte, 
jelenleg is itt él. Munkahelye Ausztriában van, így átérzi annak a félmillió ma-
gyarnak a sorsát, akiket a Fidesz és az MSZP külföldre kényszerített. A politika 
mindig is érdekelte; a 2006-os események késztették arra, hogy a közélet aktív 
alakítója legyen. Nem volt kétséges számára, hogy Magyarországot csak egy 
olyan párt tudja kivezetni a jelenlegi válságból, amelyet nem szennyezett be az 
elmúlt 24 év korrupciója. Ezért csatlakozott a Jobbikhoz, melynek jánossomorjai 
alapító elnöke lett. 2013-tól kampányfőnökként segítette a választókerület 
jobbikos országgyűlési képviselőjelöltjének, a februárban tragikus hirtelenség-
gel elhunyt Kopetti Tamásnak nemzetmentő küzdelmét. Ezt követően döntött 
úgy – barátja emléke előtt is tisztelegve –, felveszi a zászlót, hogy véghezvigye 
azt, amiért ő is harcolt: megvalósítsa a Jobbik munkahely- és otthonteremtő 
programját, biztos alapot teremtve ahhoz, hogy külföldön dolgozó honfitársa-
ink végre hazatérhessenek családjaikhoz. 

A Jobbik a munkahelyteremtés kormánya lesz, ezért
› félmillió tisztességes megélhetést adó munkahelyet hozunk létre négy év alatt;
›  újraindítjuk a rendszerváltozás óta szétvert mezőgazdaságot, valamint a rá 

épülő élelmiszer- és feldolgozóipart; 
›  ötvenezer munkahelyet teremtve ismét működtetni fogjuk a bezárt magyar 

bányákat;
›  a gazdasági növekedés beindításával hazahozzuk a kivándorolt több százezer 

magyar fiatalt;
›  százezer állást teremtünk az építőiparban az állami otthonteremtő és la-

kásfelújító programunkkal;
›  kötelezni fogjuk a kereskedelmi és szolgáltató multikat, hogy a magyar 

embereket legalább a nyugati bérek 80 százalékáért alkalmazzák;
›  megemeljük az egészségügy színvonalát, itthon tartjuk az elvándorló orvo-

sokat és ápolókat, újra ingyenessé tesszük a fogászati ellátást;
›  a magyar föld magyar tulajdonban tartását az Alaptörvényben rögzítjük, 

és az oligarchák törvénytelenül szerzett földjeit kiosztjuk a családi 
gazdaságok között.

A Jobbik a közbiztonság kormánya lesz, ezért
›  a rendvédelem megerősítésével visszaszorítjuk az idősek, a nők és a gyer-

mekek elleni erőszakot;

›  traffipaxozás helyett a közterületek nyugalmának védelmére vezényeljük a 
rendőrséget;

›  a csendőrség felállításával az érintett területeken visszaszorítjuk a 
cigánybűnözést;

› népszavazást tartunk a halálbüntetés visszaállításáról;
›  a börtönöket a rabok munkavégzésén alapuló önfenntartó intézmé-

nyekké tesszük;
›  a bűnözőket akár életük végéig történő elégtételre kötelezzük az áldozatok 

kárpótlása érdekében;
›  nemzetközi minták alapján törvényt hozunk a pedofilok és a nemi erősza-

kot elkövetők kémiai kasztrálásáról;
›  a szociális rendszer átalakításával megszüntetjük a megélhetési 

gyermekvállalást.

A Jobbik az igazság kormánya lesz, ezért
›  kimentjük a devizacsapdából az embereket, és a költségeket a bankokkal 

fizettetjük meg;
›  kivizsgáljuk és szigorúan büntetjük mind az MSZP-, mind a Fidesz-kormá-

nyok korrupciós ügyeit;
›  vagyonelkobzással fogjuk sújtani a politikai és gazdasági csúcsszereplők 

törvénytelen meggazdagodását;
›  felszámoljuk az állami és önkormányzati beruházások körül kiépült politikai 

megvesztegetéseket;
›  nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, és feloldjuk az elmúlt 24 év pisz-

kos ügyeinek titkosításait;
›  az országgyűlési képviselőket és kormánytagokat az esetleges kettős állam-

polgárságukkal kapcsolatban nyilatkozattételre kötelezzük;
›  megszüntetjük a politikai álláshalmozást, és megteremtjük az országgyű-

lési képviselők visszahívhatóságát;
› eltöröljük a mentelmi jogot, és dupla büntetést adunk a politikusbűnözőknek.

 

Lehóczki Attila,
Kormányváltók szövetsége országgyűlési képviselőjelöltje

Lipovits Máté,
a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje

1. Bemutatkozás
1965-ben születtem Sátoraljaújhelyen. Szüleim, Lehóczki Gábor villanysze-
relő és Marosi Katalin bérelszámoló, mindketten a helyi Kisipari szövetke-
zetben dolgoztak. A testvérem Lehóczki Ágnes Miskolc mellett él Arnóton.
Általános iskolai tanulmányaimat Sátoraljaújhelyen az 5. számú általános 
iskolában végeztem, majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban, Sátoraljaújhelyen 
érettségiztem 1983-ban.
1983-1984 között előfelvételisként teljesítettem 1 év sorkatonai szolgálatot. 
Ezt követően az Erdészeti és Faipari egyetem Faipari mérnöki karán, faipari 
mérnöki szakon folytattam tanulmányaimat Sopronban.
1990-ben okleveles faipari mérnökként sikeres államvizsgát tettem.
1990-ben Sátoraljaújhelyen kezdtem dolgozni, majd két év után visszaköl-
töztem Sopronba, ahol 28 éve élek.
Feleségemmel 2002-ben kötöttünk házasságot és 2003-ban született meg Bence fiam.
2. Munkahelyek
A diploma megszerzése után két évig Sátoraljaújhelyen fejlesztési csoportveze-
tőként dolgoztam, de visszavágytam Sopronba és amikor lehetőség adódott egy 
munkahely kapcsán, 1992-ben visszaköltöztem. Sopronban könnyűszerkezetes 
készházak tervezésével kezdtem foglalkozni, majd saját vállalkozást alapítottam 
és itt is készházak tervezésével foglalkoztam. Az évek során megtanultam szá-
mítógépen CAD alapú programokkal tervezni és ezt követően a munkám már 
"hagyományos" téglaszerkezetű házak terveinek elkészítésével bővült. Jelenleg 
is ilyen megbízásaim vannak, kiegészülve a házak kivitelezésének műszaki ellen-
őri, tanácsadási tevékenységével, illetve a teljes körű építésvezetés feladataival.
3. Politikai hitvallás
Sokáig úgy gondoltam, hogy a politikai pályán nincs keresnivalóm. Tettem a 
dolgom, mint sokan ebben az országban. Barátokkal, ismerősökkel olykor-olykor 
"szidtuk-korholtuk" a politikát, a politikusokat. De már 2009 végén éreztem, hogy 
az eddigi, civilektől távol zajló politikai tér változóban, átalakulóban van.
2010-től tudatosan kerestem a lehetőséget, hogy politikai meggyőződésem-
hez "megfelelő" pártot találjak. Ez a lehetőség 2013 telének végén érkezett 
meg, amikor az LMP-ből kilépett képviselők megalakították a PM-et, és 
deklarálták, hogy baloldali zöld pártként a baloldalon keresnek szövetségest 
az Orbáni autoriter rendszer leváltására.
A frissen szerveződő PM politikai nézeteit megismerve két társammal az elsők 
voltunk a vidéki városok között, akik találkozót szerveztek a pártot építő ve-
zetőséggel. Ezután április elején megalakítottuk a soproni PM alapszervezetét.

Szerveződtünk, kitelepültünk, szövetségeseket, szimpatizánsokat, aktivistá-
kat, tagokat kerestünk, sajtótájékoztatót tartottunk!
Júniustól csoportvezetőként irányítottam mindezt.
Szeptemberben végén a Párbeszéd Magyarországért elnöksége, a taggyűlés 
98,6%-os jóváhagyása mellett Győr-Moson-Sopron megyei 05 számú egyéni 
választókerület országgyűlési képviselő jelöltjének választott.
4. Politikai tevékenység
•	 2013	április	 Alapító tag a soproni PM alapszervezetben
•	 2013	június	 Csoportvezető
•	 2013	szeptember	 Mosonmagyaróvár és környéke egyéni országgyűlési

5. Zöld elkötelezettség
Több évtizedes építészeti, építés kivitelezési munkám során az egyik legérdekesebb 
felkérés volt, amikor 2004 őszén egy német-magyar befektetési vállalat felkérte 
irodánkat, hogy 25 db szélturbina telepítéséhez szükséges szélerőmű-park építési 
engedélyezési terveit készítsük el. Egy izgalmas, érdekes folyamat indult el ekkor. 
A sikeres építési engedélyezési eljárást követően több megbízás érkezett 
tervező irodámhoz. Az összetett feladat során egyre mélyebbre ástam magam 
a megújuló energia források, ezen belül a szélenergia hasznosításának lehe-
tőségeiben Magyarországon. 
Érdekes volt látni, hogy az Európai Unió hogyan tekint a megújuló energia 
szerepére az európai energiamixben. A német megbízóim sok információval 
láttak el, hogy milyen volt a kezdett Németországban.
Ezzel a témával a mai napig foglalkozom és remélem, hogy ismereteimmel 
segíthetem a "Zöld" Magyarországot. 
6. Jelölti gondolatok
Az Orbáni rendszer leváltása és a korszakváltás ügye, amelyet képviselek, a lehető legtöbb, 
hiteles, el nem használódott politikus nyilvánosság elé lépését követeli meg. Új arc, új 
hang és a "tiszta kéz" vagyok ebben a választókörzetben. Szerepvállalásommal szemé-
lyemben fel tudom mutatni, hitelesíteni tudom politikai üzeneteinket, meg tudom 
szólítani, elsősorban a hozzám hasonlóan a kormányváltást kívánó választóinkat.
Az az ötpárti választási szövetség, amit a Párbeszéd Magyarországért párt 
megkötött alkalmassá tesz minket mindazon szavazók megszólítására, akik 
most még a bizonytalanok táborában vannak. Tudom, hogy elhivatottságom, 
kapcsolatteremtő készségem és szervezőképességem segít ebben.
Párbeszédet és korszakváltást szeretnék.
Erre vállalkoztam, ezért vagyok itt.

 Lehóczki Attila
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Országgyűlési választások 2014 Visszapillantó

Vizsy Ferenc novelláskötetének bemutatója volt az IKSZT-ben. Az est házi-
gazdájaként Kovács Gábor Lébény polgármestere beszélgetett a szerzővel, 
aki közlekedésmérnökként sok időt töltött el a MÁV-nál, az ország több 
településén lakott, az életútján gazdag tapasztalatokat szerzett. Hobbi 
szinten már régóta írogatott, de most jutott el oda, hogy „Színváltó novellák” 
címmel megjelent az első könyve. Kötetéből egy-egy novellát Kovács Gábor 
polgármester, a szerző és felesége, Vizsy-Gombosi Lilla olvasott fel. Az írások 
hangulatosak, szórakoztatóak, tömörek, ahol szinte minden szónak, sőt 
betűnek jelentése, fontossága van. A novellák befejezéseként olvasható 
váratlan csattanók azt mutatják, hogy a szerző ismeri az életet, felismeri 
a lényeget és van humora, de beleérzése is. Vizsy Ferenc jelenleg a 
Mosonvármegye újságírója és további kötetek kiadását tervezi, tehát lesz 
folytatás. Az est programjához tartozott még a jánossomorjai RizikóFaktor 
zenekar által játszott igényes dalok előadása, melyek szövegben merítettek 
a magyar klasszikusoktól (Petőfi Sándor, József Attila), és kapcsolódtak az 
elhangzott novellák témáihoz. Több ilyen kulturális rendezvényre lenne 
szükség, mert ezek tartalmas, értékes szórakozást jelentenek.

Varga László
Mosonszentmiklós 

Advent Lébényben 2013.

Nem könnyű mostanság ünnepre hangolódni. Zaj, rohanás, temérdek feladat, 
ötletelés, házimunka, visszaszámlálás… 
És mégis: csend, lágy fények, gyertyaláng, halvány mosolyok, halk suttogás. Ez 
fogadott bennünket advent utolsó vasárnapján a lébényi Szent Jakab temp-
lomban. Kicsik és nagyok immár ötödik alkalommal készültek az ünnepre, 
megtöltve szívünket csodás dallamokkal. Az izgalom csak pillanatnyi, aztán 
kitárul egy képzeletbeli ajtó és valami felszabadul bennünk. Mintha végre 
megérkeztünk volna oda, ahová annyira siettünk. Most már lelassulhat minden, 
hisz amiért hónapokig készültünk végre átadhatjuk. Önöknek. Szeretettel.
Ezúttal is köszönöm minden kedves lébényi dalosnak, hogy ismét nagy élményt 
szerzett közönségünknek és mindannyiunknak!
A műsorban fellépett: az Általános Iskola gyermekkórusa, a Hagyományőrző 
Orchidea Klub, a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületénak ’Amatőrök Kamarakórusa’, 
a Szent Jakab templom Vox Angelica kórusa és a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar.

Németh Szilvia

A Vox Angelica kórus fellépése Frauenkirchenben 
– élő rádió közvetítéssel

A Szent Jakab templom kórusa ismét meghívást kapott a Fertőzug lapálya 
mellett fekvő Frauenkirchenből (Boldogasszonyból), ahol Ausztria egyik 
legismertebb búcsújáróhelyét találjuk. 
Február 1-én kórusunk Mária Szíve tiszteletére celebrált szentmisén közre-
működött, amelyet az osztrák Mária Rádió élőben közvetített egész Ausztria 

területén. Nagy megtiszteltetés és sikeres megmérettetés volt ez számunkra. 
Burgenland egyetlen bazilikája csodás barokk belsőjével és a szavakkal visz-
szaadhatatlan akusztikája ismét varázslatosan hatott ránk. Külön öröm volt 
számunkra, hogy karácsonyi öltözetében láthattuk ezt a csodás gyöngyszemet. 

1989-ben születtem egy tősgyökeres mosonmagyaróvári család tagjaként. 
Tanulmányaimat a helyi Fekete István Általános Iskolában kezdtem, ahol 
először kerültem közel a természet védelmének ügyéhez, ami úgy gondolom 
máig mélyen beleivódott gondolkodásmódomba. Középoskolai évemet a 
győri Révai Miklós Gimnáziumban töltöttem, érettségi után a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel alapszakán folytattam tanulmá-
nyaimat. 2013-ban diplomáztam le, amely után elvégeztem a Mérlegképes 
könyvelői szakképesítést. Jelenleg, 2013 szeptembere óta a Budapesti 
Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakának hallgatója vagyok.

A politika iránt érdeklődő személyként mélységesen lesújt, hogy hova jutott 
mostanáig Magyarország. Úgy látom, hogy a balliberális és jobboldali poli-
tikai csoportulások cselekedeteit kizárólag a rövid távú hatalmi érdekeik 
határozzák meg, figyelmen kívül hagyva minden erkölcsi értéket és az ország 
hosszú távú sorsát szolgáló megfontolásokat. Ez meglátszik abban is, hogy 
olyan fontos problémákat, mint az országot behálózó korrupció, természe-
ti értékek elhanyagolása vagy a demográfiai változások hatásait ők elhall-
gatják, bagatellizálják vagy akár le is tagadják létezésüket érdekeik alapján. 
Ennek következtében mára Magyarország egy leszakadó, elszegényedő 
országgá vált.

Az LMP-hez először 2012 novemberi kongresszus után kezdtem közeledni, 
ahol kinyilvánításra került, hogy a párt minden ellenszél ellenére is Magyar-
országot egy új emelkedő pályára akarja állítani, megszabadulva az országot 
lehúzó erőktől, és így a tisztességes utat választja. Hosszú gondolkodás után 
2013 nyarán léptem be életemben először egy pártba, az LMP-be. Úgy 
gondolom, hogy erkölcsi kötelességem segíteni abban, hogy az eddig ha-
talmon volt/lévő politikai erők és a politikától való teljes eltávolodás helyett 
lehessen más alternatívája is az embereknek.

A választókerületet érintő kérdés esetén szinte mindenkinek a Szigetköz és 
a Duna vízhiánya jut eszébe. Ez jó példa a korábban leírtakra: ezt az ügyet 
az országos politika nem tekinti megoldandó ügynek, ezért a rendszerváltás 
óta hatalmon lévők – ígéreteik ellenére – nem tettek semmilyen kézzelfog-
ható dolgot az ügy megoldására. Személyes célom, hogy sikerüljön megál-
lítani a Szigetköz további pusztulását. Mosonmagyaróváriként fontosnak 

tartom katasztrofális állapotban lévő útjaink felújítását, és egy elkerülő út 
megépítését a városban élők jobb minőségű életéért. Szeretném, ha meg-
honosulna egy környezettudatosabb magatartás a város irányításában. 
Elégedetlen vagyok azzal az álszent magatartással, hogy míg a várost pró-
bálják évről-évre kivirágosítani, addig a fák és bokrok helyzete teljesen lé-
nyegtelen számukra.

Tájékoztatás
A Győr-Moson-Sopron megyei 5. körzet összes egyéni képviselő 
jelöltjének az alábbi levelet küldtük: 

„Az előző országgyűlési választásokhoz hasonlóan idén is külön 
oldalakat biztosítunk a képviselő-jelöltek számára a Lébény Újság-
ban. Célunk Lébény Város lakosságának tájékoztatása az egyes 
politikai pártok jelöltjeiről. Kérjük, hogy küldjék el bemutatkozó 
anyagaikat! Minden induló egységesen 1 oldalban (A/4) jelenik 
majd meg. Ebben szöveges és képi tartalom egyaránt szerepelhet.”

Lapzártáig négy jelölt bemutatkozó írása jutott el hozzánk, melye-
ket beérkezésük sorrendjében közlünk.

Szerkesztőség

 

Goda Bálint Zsolt,
az LMP országgyűlési képviselőjelöltje

Könyvbemutatón jártunk 
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Iskolai hírek Óvodai hírek 

Ovikezdés egy szülő szemszögéből

Minden szülő életében nagy lépés az, amikor gyermekét először hagyja 
idegen közösségben, ahol ő is csak egy az egyenlők között, és nem anyuka 
szeme fénye, akinek minden lépését óvjuk, és minden huncutságát megbo-
csájtjuk. A mi családunkban ez az idő Zsófi óvodássá válásával érkezett el, és 
persze, hogy nem volt számomra mindegy, milyen is lesz az a közösség, 
ahova be kell illeszkednie.
Több lehetőség közül a lébényi ovira esett a választásunk, mivel csak jó dol-
gokat hallottunk róla. Nem csak a gyönyörű új épületről, hanem az itteni 
szakmai munkáról és nem utolsó sorban az itt dolgozó pedagógusokról. Jó 
volt, hogy ovikezdés előtt a gyerekek és a szülők is megismerkedhetek a jö-
vendőbeli óvó nénikkel, és volt lehetőségünk feltenni kérdéseinket nekik, 
megosztani aggodalmainkat velük. Szerencsére Zsófi nagyon könnyen ba-
rátkozik, és szereti a gyerektársaságot, így ezen a téren sok gondra nem 
számítottam. Inkább attól tartottam, hogy nehéz lesz neki megszokni az 
óvodai rendet, hogy nem mindig az van, amit ő szeretne. Furcsa volt, hogy 
valaki másnak kell megbirkóznia hangulatváltásaival, kezelnie a problémás 
helyzeteket, hiszen ezeket eddig mindig nekem kellett megoldanom. Ráadá-
sul két további kihívással is ekkor küzdött meg a kislányom, a szobatisztává 
válással és a cumi elhagyásával. Az óvó nénik nagyon sokat segítettek min-
denben. Megértők voltak: szigorúak, amikor az kellett, megengedők, amikor 
arra volt szükség. Hamar beleszoktunk a rendszerbe, Zsófi is, én is.
A napirenden és a sok baráton kívül további előnye az ovis életnek, hogy 
számos új élmény éri Zsófit és egy sereg új dolgot tanul. A bábszínház, a 
szülinapi köszöntések, a séták, a tornaórák, az ovis ünnepségek. A rengeteg 
dal, mondóka, játék, rajzolás, festés, ragasztás. A faliújságon igazi kis remek-
műveket láthatunk, az óvó nénik nagyon ügyesen találják ki a feladatokat, 
így minden gyereknek sikerélmény a foglalkozás.
Nem is csoda, hogy Zsófi sokszor mondja hazafelé menet: Jó volt ma az 
oviban. Jöhetek holnap is? – Hát persze! Köszönjük a lehetőséget!

Nyílt napok a nagycsoportosoknál

Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy decemberben a szülők nyílt napon 
vehetnek részt a két nagycsoportban. Mindegyik csoport két napot jelölt ki 
arra, hogy a szülők betekinthessenek a gyerekek óvodai életébe, megnézhes-
sék, hogyan zajlanak a foglalkozások, hogyan vesz részt gyermekük a közös 
tevékenységekben.
Csoportunkban /Hóvirág/ az első napon egy testnevelést lehetett megtekin-
teni. Második alkalommal többféle tevékenységet láthattak a vendégek. 
Verset mondtunk, énekeltünk és körjátékoztunk. Végül a Mikulás zsákjához 
kapcsolódó ajándékokkal számoltunk. A foglalkozás befejeztével párokat 
húztunk azzal a szabállyal, hogy egy játék erejéig a pároknak együtt kellett 
maradni. Ilyet sokszor játszunk az év során, így a gyerekek még jobban meg-
ismerhetik társaikat. A szülőket is hívtuk, hogy kapcsolódjanak be a játékba. 
A gyerekek nagy örömére többen is éltek a lehetőséggel.

Kókai Eszter, Novák Melitta

2013. december 5-én és 6-án Katica csoportban várták nagy szeretettel és 
izgalommal a szülőket, akik bepillanthattak a nagycsoportosok délelőtti al-
kotó munkájába. Az első nap a külső világ tevékeny megismerése területén 
foglalkoztunk a szelektív hulladékgyűjtés témájával. Már korábban szereztünk 
jártasságot ebben a témában, ezért a gyerekek ismereteire építve gondolkod-
tató, játékos feladatok megoldását mutattuk be. Lehetőség nyílt a számlálás-
ra, halmazok kialakítására, halmazok elemeinek összehasonlítására, valamint 
a témával kapcsolatos tájékozottság bővítésére, a gyerekek ismereteinek gaz-
dagítására. Mindezek után, dalos játékokat, körjátékot játszottunk, ehhez 
kapcsolódó mondókákat mondtunk a vendégek előtt. Második napon a 
tornatermünkbe hívtuk meg a szülőket, hogy nézzék meg a gyerekeket, amikor 
a játékos mozgásos feladatoké a főszerep. Mozgásgyakorlatokat, futó és ver-
senyjátékokat játszottunk testnevelés foglakozás keretei között. Mind a két 
nap szinte teljes létszámmal érdeklődtek a szülők a gyerekek óvodai élete iránt, 
aminek nagyon-nagyon örültünk, és ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Farsangi események az óvodában

A farsang ebben az évben hosszabb ideg tartott az elmúlt év télűző idősza-
kához képest. Ezt óvodánkban ki is használtuk. Merítve a gazdag néphagyo-
mányokból programjaink között szerepelt farsangi fánk, forgácsfánk és diós 
süti készítése. Megtartottuk jelmezes mulatságunkat, amelyre szülők és 
gyerekek egyaránt lelkesen és izgalommal készültek. Az ötletes jelmezekbe 
bújt gyermekek valamint az óvó nénik, dadus nénik részvételével zenés, 
táncos, karneváli hangulat kerekedett ezen a délelőttön. Nem maradtak el a 
vidám játékok sem. Ezekben a középső és nagycsoportos gyerekek vettek részt. 

A kicsik lelkesen szurkoltak nekik.
Több alkalommal is kellemes illat 
járta át az épület helyiségeit. Egy-
egy délelőtt során forgácsfánk 
készült az Őzike és a Katica cso-
portban, amelynek előkészületei-
ben, a tészta összeállításában, 
meggyúrásában, kisodrásában 
maguk a gyerekek is részt vehet-
tek. Derelyevágóval mindenki 
kivágta, megformázta magának a 
fánkot. A sütés a konyhában a 
dadus nénik segítségével történt.
Igazi vendégjárás volt a Cica és a 
Pillangó csoportosok között. 
A kicsik meghívást kaptak a kö-
zépsősöktől egy hagyományos 
fánksütésre. Megnézhették, ho-
gyan készül a szalagos fánk. Együtt 
dagasztottak, kelesztettek, szag-

2014. január 17-én iskolánkban lezárult az első félév, a bizonyítványok átvé-
tele után a munka újult erővel kezdődött az év végi javításért vagy a kitűnő-
ség megtartásáért. Persze emellett tanulóink számtalan versenyen is részt 
vesznek zenéből, szaktárgyakból egyaránt, ezekről majd később beszámolunk. 
Most kulturális-szabadidős programjainkból láthatnak válogatást, képekkel 
fűszerezve! 

Köszönet

A Lébényi Általános Iskola és AMI nevelőtestülete és diákközössége köszö-
netet mond Győriné Kindili Gizellának, aki jelentős összeghez (500 000 forint) 
juttatta iskolánkat. A CBA üzletlánc által hirdetett nyereményakció egyéni 
győzteseként jutalomra jelölhetett egy iskolát is. Az ő jóindulatának és sze-
rencséjének köszönhető ez a nagyszerű nyeremény, amit sportszerek vásár-
lására fordíthatunk. Az iskola nevében köszönettel: Pék Vilmosné 

Egyszer volt, hol nem volt a: DIÁKNAP

8. osztályos diákjaink január 18-án megírták a központi felvételi vizsgát. 
Az ezt követő héten gőzerővel álltunk neki az ifjúsági nap szervezésének. 
Diákönkormányzatunk e hagyományos programja január 24-én, 9 órakor 
kezdődött. Először rövid diákközgyűlést tartottak. A szervező nyolcadiko-
sok rengeteg érdekes feladatot állítottak össze a játékos vetélkedőkhöz. 
Zenei és sport-totót, internetes, természetismerettel kapcsolatos játékokat, 
lébényi fényképes fejtörőket, különböző nyelvi és mulatságos teszteket 
válogattak. Majd az „Egy perc és nyersz” tv műsorból ismert ifjúsági felada-
tok zárták a délelőttöt. 
A vidám kezdetet, hangulatos folytatás követte. A farsangi fánk finom illatát 

már lehetett érezni az iskolában, amikor elkezdődött az alsósok zenés bulija. 
Horváth Roland és Zug Krisztián jó zenéje és a füstgép arra sarkalta a gyere-
keket, hogy egész délutánt táncoljanak, nem is akarták abbahagyni. Az este 
azonban már a felsősöket illette, így ők ½ 6- 1/2 9-ig diszkóztak, fogyasztot-
ták a fánkot, üdítőt és jól érezték magukat.
A 8. osztályosok mellett a 6. b diákjai, az Ördögkonyha dolgozói és a Szülői 
Munkaközösség tagjai is kivették részüket a munkából, melynek eredménye 
egy remek hangulatú farsangi nap lett.

Kovács Istvánné

Magyar Kultúra Napja

1823. január 22-én született meg Kölcsey Ferenc tollából nemzetünk Him-
nusza, 1989 óta ez a nap a Magyar Kultúra Napja, amelynek keretében idén 
mi is tisztelegtünk kultúránk nagyjai előtt. Az alsósok és a felsősök zenemű-
veket, irodalmunk legszebb verseit, színpadi műveket láttak-hallottak, végül 

Hámor Vilmos, író-újságíró rendhagyó irodalom óráján vettek részt a felsősök, 
a végén vidám vetélkedővel, „milliós” nyereményekkel. 

Gyurós Tamara
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gattak. A legnagyobb örömöt a fánk kóstolása jelentette. Baracklekvárral 
ízesítve igazi csemege volt minden kisgyermek részére. 
Február végén a Cica csoport volt a vendéglátó. Diós süteményre hívták 
a középsősöket. Közös mondókázás, éneklés kíséretében megszitálták 

a lisztet, kimérték a hozzávalókat, kikeverték a masszát. Tepsibe öntve 
sütőben megsütötték. Az együttes élmény még közelebb hozta egymás-
hoz a két csoport gyermekeit.
A hosszú farsangi időszak alkalmat teremtett arra is, hogy a Tulipán csoport-
ba járó gyermekek is kivegyék a részüket jelmezes mulatságból. Pótfarsangot 

tartottak a legkisebbeknek, ugyanis az előző alkalommal a csoportba járók 
nagy része bárányhimlő és más betegség miatt nem tudott részt venni ezen 

az eseményen. . A gyerekek ötletes és színes jelmezeket öltöttek magukra. 
Voltak hercegnők, pókemberek, kalózok. Néhányuk bohóc, cica és tigris 
jelmezt viselt. Finom süteményt kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől, amit az 
ünnepi asztal mellett fogyasztottunk el. A délelőtt folyamán a táncé, mula-
tozásé volt a főszerep, amiben a gyerekek aktívan részt vettek.

Knopfné Tilinger Ildikó, Tóthné Horváth Veronika

Bábszínházban jártunk

Február 21-én már harmadszorra látogathattunk el a Vaskakas Bábszínházba. 
Ezen a napon mindenki korábban jött óvodába, és a 9 órakor induló járatos 
busszal már indultunk is Győrbe. Az esős idő sem ronthatta el jókedvünket. 
Főleg akkor ragyogott fel a gyerekek arca, mikor kiderült, hogy az első sorok-
ból nézhetjük az előadást. Tavirózsa alakú párnákon foglaltunk helyet és így 
a mese résztvevőivé váltunk. „Hanyistók, avagy a grófkisasszony és a lápi 
szörny” történetét dramatizálás formájában tekinthettük meg. Az előadás 
olyan mély nyomot hagyott a gyerekekben, hogy azóta is sokat beszélnek 
róla, sőt többször kérik az eredeti monda felolvasását. Az eddigi előadások 
közül ez tetszett Nekik a legjobban. 

Hóvirág csoport

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal örömet sze-
reztek óvodánk gyermekeinek: Németh Józsefné,Vámos István és család-
ja, Lapcom Zrt. Kovács Márta, Molnár Imre és családja, Cseh András és 
családja, Szülők Közössége, Kovács Zsolt, Lébényi Csilla

Tájékoztatás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók figyel-
mét, hogy megváltoztak a termőföldek elidegenítésével, haszonbér-
letével kapcsolatos jogszabályok.
Részletes tájékoztató és a közzétételhez szükséges nyomtatványok a 
www.lebeny.hu honlapon az Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés/
Egyéb nyomtatványok menüpontban találhatók, illetve felvilágosítás 
kérhető a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megváltozott jog-
szabályi háttérnek megfelelően 2013. december 19-i ülésén új rendeletet 
fogadott el hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. A 16/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) teljes terjedelmében 
megtalálható Lébény honlapján (Önkormányzat/Dokumentumok/Rende-
letek/2013 év). 

A Rendelet legfontosabb rendelkezéseit az alábbiak szerint ismertetjük:
A település közigazgatási területén a közszolgáltatás folyamatos és biztonsá-
gos ellátását 2014. január 1. napjától a Kisalföldi Kommunális Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi 
nevén: REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Fele-
lősségű Társulás), (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja. 
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat közigazgatá-
si területén kizárólagos jogosultsággal rendelkezik. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
tartalma és ellátásának rendje
 A vegyes hulladék gyűjtésnek szabályait 
(,,fekete kuka”) a rendelet 5.§- a tartalmazza. 
 Az ingatlanhasználók által a Közszolgálta-
tó szállítóeszközéhez rendszeresített gyűj-
tőedényben illetve a hulladékgyűjtés 
céljára e rendelet alapján az ingatlanhasz-
nálók által megvásárolt zsákokban a köz-
területen és az ingatlanokon összegyűjtött 
és kihelyezett vegyes hulladékot a Közszol-
gáltató heti egy alkalommal (pénteken-
ként) szállítja el. A gyűjtőedényt a 
szállítási napot megelőző nap 18:00 órától 
úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy az 
ürítés a szállítási nap 02:00 órájától elvégezhető legyen, kivéve, ahol a tartós 
tárolás közterületen folyik engedély alapján. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény 
tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján a gyűjtőedény 
mellé hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezheti. E célra kizárólag a Közszolgál-
tató által forgalmazott, jelzett, Közszolgáltatótól megvásárolható műanyag 
szabványzsák vehető igénybe, melynek ára a kezelés díját tartalmazza.
Az ingatlan lakosainak számától függően igénybe vehető legkisebb gyűjtő-
edény méret:

- egy és két lakos 60 literes 
- három lakosra 80 literes 
- négy vagy több lakosra 120 literes edény. 

A szelektív hulladék gyűjtése háznál (,,kék kuka”)
Ez év februárjában megkezdődött a szelektív gyűjtés célját szolgáló kék edé-
nyek kiosztása a lakosság számára, az önkormányzat közreműködésével. Az 
osztás, várhatóan április végéig, minden héten csütörtök délután 13-17 óra 
és péntek 08-12 óra közötti időben történik, a hivatal udvarán. Az edényekért 
nem kell fizetni, azokat a társulás pályázat útján szerezte be, és elszállításuk-
nak sincs külön díja. A választható edénytípusok a háztartásban élők számá-
nak függvényében:- 1 fős háztartás: 60 literes, 2 fős háztartás: 80 literes vagy 
120 literes, 3 fős háztartás: 120 literes, 4 vagy többfős háztartás: 240 literes. 
Az edények átvételéhez személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskednek 
magukkal hozni. Amennyiben az edényt az ügyfél nem magának igényli, úgy 
az átvételhez meghatalmazás szükséges.
Az edényekbe szennyeződésmentes papír csomagolási hulladék, újságpapír, 
szórólap, műanyag italospalack, fólia, kimosott mosó és tisztítószeres flako-
nok, fém italos dobozok kerülhetnek. A szállítás minden hónap utolsó 
péntekjén történik, mint a műanyagos zsákoknál, amelyet fokozatosan a kék 
edényzet fog felváltani. Az igények növekedésével a szállítás sűrűsödhet.
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy minél többen vegyék át a kiosztásra kerü-
lő szelektív hulladékgyűjtő edényeket, egyrészt, mert a későbbiekben ez lesz 
a szelektív hulladékgyűjtés módja (a tervek szerint idővel nemcsak a zsákos 
elszállítást, de a gyűjtőszigeteken történő gyűjtést is felválthatja), másrészt a 
hulladékgazdálkodási rendszer gazdaságos működtetéséhez is szükség van a 
szelektív gyűjtés minél szélesebb körű elterjedésére, nem beszélve a környe-
zetvédelmi szempontokról. 
 
A szelektív gyűjtés gyűjtő szigeteken
A Rekultív Kft. eddig önkéntesen vállalt ingyenes szolgáltatás keretében 7 
gyűjtő szigetet üzemeltetett. Az új Közszolgáltató, a pályázatnak megfelelő-
en, 4 szigetet üzemeltet, ahol továbbra is a papír, PET palack, fém italos doboz, 
és a vegyes üveg helyezhető el. A szigetek a Fő út – Hunyadi utca sarkánál, a 
Liget utcában, az Akácfa utcában és az Ifjúság utcában találhatók.
 

A hulladékudvar
A lébényi hulladékudvar a Pere közben az Önkor-
mányzat ingatlanán került kialakításra. Megnyi-
tásához sajnos még nem áll minden engedély 
rendelkezésére a Közszolgáltatónak. A nyitásról 
a www. hulladek.mosonmagyarovar.hu honlapon 
és a helyi információs eszközökön keresztül fognak 
majd információt kapni. 
A hulladékudvarban az alábbi hulladékfajtákat 
lehet majd elhelyezni: 
Kertészeti (zöld) hulladék: havonta 1 m3/ügyfél 
díjmentesen 
Lom és fahulladék 
Egyéb műanyag hulladék 
Papír 
Textilia 

Építési törmelék - térítés ellenében 
Elektronikai hulladék 
Fém hulladék 
Üveg hulladék 
Használt gumiabroncs – maximum 4 db /év/ügyfél 
Veszélyes hulladék elhelyezése díjfizetés ellenében 

- szárazelem, akkumulátor 
- lejárt gyógyszerek 
- festékes edények, ezek göngyölegei, higítók stb. 
- sütőolaj, zsír 
- vegyszeres csomagolási hulladékok 
 

Lomtalanítás
A lomtalanítás továbbra is évente egy alkalommal április hónapba kerül 
megszervezésre a már kialakult formában. Ez évben előre láthatóan április 
14-16 között kerül majd lebonyolításra. A Közszolgáltató a lomtalanítást 200 
liter/háztartás maximális mennyiségig szervezetten végzi el nagy teljesítmé-
nyű (5 - 30m3) konténerek gyűjtőpontos telepítésével. A lomtalanítás során 
kizárólag a közszolgáltató által telepített konténerekben helyezhető el lom-
hulladék. A gyűjtőpontok a Gyöngyvirág utcában, az Akácfa utcában, a Liget 
utcában és a Pere közön lesznek.
Rövid tájékoztatónkban csak az új rendszer megváltozott, illetve legfontosabb 
elemeire igyekeztünk kitérni, további információ a honlapunkon megtalál-
ható vonatkozó rendeletből, vagy a Közszolgáltatótól szerezhető (elérhető-
ségeik: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10., telefon: (96) 555 545, 
e-mail cím: info@kisalfoldikhk.hu), de hivatalunk is igyekszik segítséget 
nyújtani az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásában. 

 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Tájékoztatás az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
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II. Rákóczi Ferenc emlékére

Nem tudom, hogy miért nem foglalkozunk többet a magyar történelemmel, 
hisz ha valakinek, akkor nekünk „zivataros századaink” voltak. A különböző 
időkben, hol szabadságharcok, hol rabiga lerázó forradalmak voltak Nemze-
tünk történelmében. Kiváló személyek, vezérek és nem utolsó sorban a ha-
záért megmozduló-harcoló hazafiak éltek itt. Méltatlanul keveset foglalkozunk 
például 907-es Pozsonyi csatával, vagy II. Rákóczi Ferenc fejedelem történel-
mi szerepével. Pár szóval had emlékezzünk, Eme kiváló, nagyszerű Magyar 
hazafiról, aki március 27-én született. II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én 
a Zemplén megyei Borsiban született. Családja-ősei már beírták nevüket a 
Magyar Történelembe.
Mondhatnánk, hogy ilyen családi körülmények között könnyű kimagasló telje-
sítményeket nyújtani. Igen ám, de pont azért mert megkaphatott a kor legjobbak-
leggazdagabbak közé tartozók kiváltságai közül bármit, ezt ott hagyni? 
Az akkori legjobb iskolákat, fényűző életet, ezt odahagyni (?!), azért hogy az 
Ország, a Nemzet sorsán segíteni tudjon-, hatalmas szívről és Nemzettudat-
ról tett tanúbizonyságot. A vezérlő fejedelemmé választása és az azt követő 
tevékenysége, a szabadságharc irányítása és a Habsburgoktól való elszakadás 
küzdelmes életutat mutat. Úgy a nemzetközi politikában, mint a hazaszere-
tetben, becsületességben hű és állhatatos maradt. Az, hogy az akkori ural-
kodói házak, akkor is, most is cserben hagytak minket, csak még 
egységesebbé kéne hogy tegyen bennünket, magyarokat. 1735. április 8-án 
Rodostóban, Törökországban halt meg. Életében nagy szerepet töltött be a 
vallásosság, több imája fennmaradt az utókor számára.
Ilyenek: Imádság szent mise előtt, Nagyságos Vezérlő Fejedelem Imája, Ima a 
Hazáért nehéz időben, Ima az ország keresztény megújulásáért-, sorolhatnám.
Úgy gondolom II. Rákóczi Ferenc fejedelem a szabadságharc elbukása elle-
nére is mindnyájunk példaképe lehet, olyan személyiség, akire mindig emlé-
kezni kell és fogunk is.
Mert szüksége van a ma élő magyar embernek rá, legyen követendő úgy mint 
vallásos és úgy mint Vezérlő Fejedelem.
Bízom, hogy nemcsak az iskolában, hanem a civil életben is lesznek olyanok, akik 
tovább viszik az emlékét, beszélnek tetteiről, így soha nem merülhet feledésbe.
Aki szeret olvasni, az biztosan talál II. Rákóczi Ferenc témájú írásokat és át-
láthatja, átérezheti a Fejedelem nagyságát.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

A Don-kanyarban elesett katonákra emlékeztek

Lébényben a helyi Jobbik 
elnöke, Horváth Tibor 
köszöntője után Vargyas 
Tibor történész elevení-
tette fel a korabeli ese-
ményeket, majd Kopetti 
Tamás, Győr-Moson-
Sopron megye 5. válasz-
tókerületének jobbikos 
képviselőjelöltje mond-
ta el ünnepi beszédét.
Kihangsúlyozta az emlé-
kezés fontosságát és 

felhívta a figyelmet arra, hogy az ehhez hasonló magyar tragédiákra sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásban.
Lébényben Pálffy Mária versmondása és a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének 
kórusa színesítette a megemlékezést. Gőgh Tibor és Koháry Ferenc imája 
zárta az ünnepi megemlékezést.

Télűzés Mosonban

Idén is eljött a farsang ideje. Szerencsére nem volt kemény telünk, de így is 
mindig hosszúnak tűnnek a sötét napok és már alig várjuk a melegedést, a 
fény győzedelmeskedését. 

Ez évben Mosonmagyaróváron, azon belül is a Mosoni Idősek Klubjába 
mentünk farsangolni. Az Önkormányzat segítségével könnyen jutottunk el 
célunkba. Vendégváróink forralt borral, üdítővel, ropogtatni valóval kedves-
kedtek nekünk. Ezután jó hangulatú tombolasorsoláson vettünk részt. Szin-
te mindenkinek jutott nyeremény, de a kacagás és a móka uralta leginkább 
ezt a programot. Ebéd után jött a maskarás felvonulás. A királytól a bandi-
táig, a cigánylánytól a basáig sokféle figura mutatta meg magát, melyek 
tréfás konferálás mellett villantották meg jellegzetességüket. A jelmezes 
felvonulás után már hangolt is a zenész és kezdődött a tánc, a hangos nótá-
zás. A délután hamar elrepült, el sem akartuk hinni, hogy a „sárga villám” 
megérkezett értünk. A farsangi fánk elfogyasztása itthonra maradt, de üzen-
jük: „nagyon finom volt”. 
Köszönjük a felejthetetlen télbúcsúztatót a mosoni kollégáknak és a barátságot 
az idősek részéről. Reméljük még sok programban lesz részünk a jövőben. 

Takáts Tímea
klubvezető

Tájékoztatás

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület vendége lesz dr. Varga Tibor jogtör-
ténész, magyarság kutató 2014. március 27-én csütörtökön 18 órakor az 
IKSZT Közösségi Ház Akácfa u. 76. sz. alatt. Az előadás címe: Történelem: II. 
Rákóczi Ferenc születésnapjának emlékére /”aki az anyját soha meg nem 
szomorította”/
Könyvbemutatóval egybe kötve.
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Wandraschek Ferenc

Okostelefonokra és táblagépekre készített, országosan bárki által ingyenesen 
elérhető alkalmazást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 
A 21. század elvárásainak megfelelő veszélyhelyzeti tájékoztató rendszer a 
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Micro-
soft Magyarország Kft.-vel közös fejlesztés révén valósult meg.
Az elmúlt időszakok veszélyhelyzetei – márciusi 
hóhelyzet, júniusi árvíz – egy hatékony megoldás 
kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, 
naprakész, célzott tájékoztatására. Ennek érdekében 
a főigazgatóság az elmúlt hónapok során mobil esz-
közökre optimalizált alkalmazást fejlesztett ki stra-
tégiai partnereivel. A rendszer segítségével az 
okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhat-
nak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, 
figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország 
aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasz-
tási jelzésekről.
Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország 
mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhe-
lyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak 
környékét, vagy akár az egész országot is. A rendszer arra is képes, hogy a 
mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális 
helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket 

az okos készülékre. Az applikáció úgy is beállítható, hogy adott esetben csak 
az előre tervezett útszakaszokkal kapcsolatos információkról értesítse 
a felhasználót (például egy megtervezett utazás során) és képes mindezt 
térképes felületen is megjeleníteni.
Az alkalmazás adatbázisa egy kívülről hozzáférhetetlen, szigorúan védett 

felület. Alapesetben minden értesítés három 
napig él a rendszerben, de az adatok érvényes-
ségi ideje tetszés szerint változtatható. Ez azt 
jelenti, hogy az érintett területre kiadott érte-
sítés, annak kiadásától számított hetvenkét 
órán belül egy alkalommal valamely, a terü-
leten lévő, vagy területre belépő eszközre meg-
érkezik. A rendszer három fokozatú értesítést 
tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kivá-
laszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyel-
meztetésekről, vagy pedig mindenről, így a 
tájékoztatásokról is kér-e értesítést. A három 

értesítési fokozat különböző színekkel jelenik meg a rendszerben.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, iOS, Windows Phone 8 és 
Windows 8.x operációs rendszerek mellett Windows Phone 7-en is elérhető, 
teljesen díjmentesen.

A katasztrófavédelem veszélyhelyzeti alkalmazásáról

Képviselői keret felosztása 2014.
Dr. Angyalics 

Attila Bujtás László Kiszeli Lajos Nátz Miklós Sárvári István Wandraschek 
Ferenc Antal Kovács Gábor Összesen

Katolikus Egyházközség 10 000 10 000 20 000
Evangélikus Egyházközség 10 000 10 000 20 000
Lébény SE 100 000 10 000 110 000
Galambász Egyesület 10 000 5 000 15 000
Első Lébényi Lokálpatrióta 
Egyesület 40 000 10 000 80 000 130 000

Lébényi Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület 20 000 25 000 10 000 10 000 65 000

Lébényi Ált. Isk. és AMI 100 000 100 000 200 000
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 10 000 25 000 10 000 25 000 10 000 80 000
Egyesület Lébényért 25 000 10 000 35 000
Poppr Emil síremlékének felújítására 50 000 10 000 25 000 50 000 135 000
Vöröskereszt Lébényi Szervezete 10 000 40 000 10 000 60 000
Leendő 1848-as emlékműre 30 000 10 000 40 000
Lébényi Motoros Egyesület 10 000 10 000 5 000 25 000
Hagyományőrző Orchidea Klub 20 000 10 000 30 000 60 000
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 30 000 10 000 5 000 45 000
Lébényi Szent Jakab Templom Wox 
Angelica Kórusa 20 000 10 000 10 000 40 000

Horgász Egyesület 10 000 10 000 20 000
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes 20 000 5 000 25 000
Libenti Színpad 50 000 50 000
Lovas Egyesület 10 000 10 000

"Játék-Vár" Szülők az Óvodás 
Gyerekekért Egyesület 25 000 10 000 25 000 60 000

Gyermekeinkért Alapítvány 10 000 10 000
A 19 lébényi áldozat nevét is viselő 
járási holokauszt emlékmű 
felállításához való hozzájárulás

100 000 100 000

Liszt Ferenc Vegyeskar 10 000 25 000 10 000 45 000
Összesen 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 400 000
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Civil szervezetek hírei Civil szervezetek hírei

Előző számunkban a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete foglalta össze a 2013-as 
évben történteket. Most a Vox Angelica kórus tekint vissza az elmúlt év 
eseményeire. Várjuk a Lébényi civil szervezetek hasonló összefoglaló írásait, 
hogy 10-20-100 év múlva is vissza tudjunk emlékezni munkásságukra. 

MÁRCIUS:
A lébényi Szent Jakab templom Vox Angelica kórusa az Eszterházyak nyomában
Kórusunk március 2-án Ausztriába indult az első külföldi fellépésére és egy 
kora tavaszi kirándulásra. Frauenkirchenbe, Burgenland egyetlen bazilikájá-
ba kaptunk meghívást az ottani kántortól. Frauenkirchenben minden első 
szombaton Mária Szíve tiszteletére tartanak szentmisét, egy ilyen alkalomra 
szólt a meghívás. Örömmel készültünk, német nyelvű kórusművekkel gaz-
dagítottuk repertoárunkat. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy mai 
napig kiemelkedő jelentőségű ferences búcsújáróhelyen, Ausztria egyik 
legszebbnek tartott barokk templomában énekelhettünk. Különös öröm 
lepte meg szívünket, amikor lenézve a karzatról sok-sok ismerős lébényi 
arcot láttunk, jól esett számunkra, hogy a falunkból többen eljöttek utánunk, 
hogy meghallgassanak bennünket. 
A szentmise után továbbindultunk egy burgenlandi körútra a hideg, de 
csodásan tiszta időben. Rabul ejtett bennünket a Fertő tó partján fekvő 
városka, Rust. A város hangulatos utcái, terei, sikátorai, a reneszánsz vagy 
barokk homlokzattal, szép ablakkeretekkel, kapuzatokkal, erkélyekkel, címe-
res és stukkódíszítéssel rendelkező műemlék polgárházak igazi ékszerdoboz-
zá teszik a belvárost. Ausztria legkisebb varosa egyben a gólyák városa is, 
felejthetetlen és különleges élményt nyújt a rengeteg gólyafészek látványa. 
Utunk következő állomása Kismarton (Eisenstadt), Burgenland fővarosa volt, 
amelynek híres kastélyát az Eszterházy család ősi fészkének tartanak. Feleme-
lő érzés volt a gótikus külsővel, de modern berendezéssel bíró Szent Marton 
dombon énekelni. Nem lett volna teljes a kórus kirándulása, ha nem keressük 
fel a szinten Eszterházy Pál megbízásából épült Hegytemplomot, amelynek 
mauzóleumában nyugszik Haydn. Elbűvölt bennünket a régi Magyarország 
nyugati határvidéke, sok-sok élménnyel tértünk haza. 

ÁPRILIS:
Április 6-án reggel indultunk Kiskunfélegyházára. A Szent István templom 
Palestrina Kamarakórus megívásának tettünk eleget. A közel 260 kilométeres, 
majdnem 3 órás úton Lébény Nagyközség Önkormányzatának komfortos 
kisbuszával utaztunk, melynek lehetőségét ezúton szeretnénk megköszönni.

Pihenőként megtekintettük a XIII. században premontrei szerzetesek számá-
ra épült Ócsai Református Műemlék Templomot. A háromhajós épület 
nyugati oldalán két torony látható. A templom falait áttörő keskeny ablakok 
román stílusúak. Az épületen a párkányok alatt hol gótikus, hol román ívsor 
húzódik végig. Mivel a Lébényi Szent Jakab templomhoz hasonlóan ez az 
épület is a román stílus jegyeit hordozza magán, úgy döntöttünk, hogy az 
esti fellépés főpróbáját itt tartjuk az ódon falak között. 
A jókedvű éneklést követően utunkat folytatva kora délutáni órákban érkeztünk 
meg a 30.000 fő lakosú alföldi kisvárosba, Kiskunfélegyházára. A gazdag törté-
nelmi és kulturális örökséggel rendelkező településen született többek között 
Móra Ferenc, Falu Tamás, Holló László, de Petőfi Sándor is itt töltötte gyer-
mekéveit. Sétánk során megcsodáltuk a belváros jellegzetességeit, a Kossuth 
utcai árnyas platánsort, és a szecessziós stílusban épült Városházát.
 Szállásunk elfoglalása és a szívélyes fogadtatás után kóruspróba, majd közös 
próba következett. 
A hangverseny este 6 órakor kezdődött. Az érdeklődő nagyszámú közönség első 
ízben a Palestrina Kamarakórus műsorát, majd a mi előadásunkat, végül a kis-
kunhalasi Szent József Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógus kórusának 
énekét hallgathatta meg. Egy közös műsorszám után az este 7 órakor kezdődő 
szentmisén is zenés szolgálatot tettünk a fellépő kórusokkal együtt. 
A program után ízletes vacsorát kaptunk az egyik helyi általános iskola ét-
termében, ahol a hosszú, izgalmakkal teli nap után már a kötetlen beszélge-
tésé és éneklésé volt a főszerep. 
Másnap, április 7-én vasárnap eljutottunk a Kiskunfélegyházától 15 kilométerre 
fekvő Petőfiszállás-Pálosszentkútra, mely a Kiskunság népének búcsújáró helye.
A hangulatos kegyhely, a lakott településektől távolabb, pusztai környezetben 
található. Nem az épületeivel, hanem e különleges természeti környezet által 
sugárzott nyugalommal hívja fel magára a figyelmet. Igazi varázslatos, elvo-
nulásra alkalmas hely. Nem véletlen, hogy 1940 óta a Pálos rend telepedett 
le itt, akik rendházat működtetnek. Kórusunk a fél 11-kor kezdődő misén is 
énekelt. A mise után indultunk haza. 

MÁJUS:
Az Út – Matusz Péter Pál művésztanár kiállítása Lébényben (V.17.)

Matusz Péter Pál 1952-ben született Mosonmagyaróváron, jelenleg a Piaris-
ta iskolában tanít. Nevéhez fűződik Mosonmagyaróvár város zászlajának és 
címerének, Győrsövényház címerének megalkotása, valamint könyvborítók 

és illusztrációk kivitelezése. Alapítója és művészeti vezetője volt a MAK 
képzőművészeti csoportnak és az Art Flexum Nemzetközi Művésztelepnek. 
Számos egyéni és csoportos kiállítása volt itthon és külföldön egyaránt, több 
képzőművészeti díj tulajdonosa. Az 5 éve utazó vándorkiállítás 10. állomása 
Lébény volt, május 17-től néhány napon át falunkban is megtekinthettük a 
bibliai témájú képeket. A kiállítást Farkas István piarista szerzetes- iskolaigaz-
gató nyitotta meg irodalmi szemelvényekkel tűzdelt, lebilincselő előadással, 
amelynek mondanivalóját a hét főbűnt ábrázoló képsorozatra építette. A 
megnyitón közreműködött a kórusunk.

Lange Nacht der Kirchen – Templomok éjszakája Ausztriában, 
Frauenkirchenben (V.24.)

A „templomok éjszakája” Ausztriában az ökumenikus egységet hivatott ki-
fejezni. E rendezvényre kilencedik alkalommal, idén május 24-én került sor 
Burgenlandban. A templomok 18 órától éjfél utánig álltak nyitva, és összesen 
mintegy 3 ezer rendezvényen vehettek részt a látogatók. Az a nagy megtisz-
teltetés érte a Vox Angelica kórust, hogy ezen alkalomra meghívtak bennün-
ket a frauenkircheni bazilikába, hogy az est nyitásaként egy 60 perces 
koncertet adjunk. Kihívás volt ez számunkra, de nagy örömmel készültünk. 
A „templomok éjszakája” kiemelt jelentőséggel bír a település és az ott élő 
ferencesek életében. A zord időjárás és a programok kései kezdésének elle-
nére több mint 700 érdeklődő fordult meg a templom és a kolostor rendez-
vényein. Színvonalas, mozgalmas és vidám este volt: A kolostor különböző 
termeiben kulturális előadások, kiállítások és filmvetítések várták a látoga-
tókat, késő estig gyerekek szaladgáltak a bazilika előtti tér és a nekik rendezett 
vetélkedők között, a kolostorban apácák és ferences barátok sürögtek-forog-
tak, hogy mindenkinek jusson a híres, Elias testvér által készített „kolostor-
kenyérből” és az egyéb helyi finomságokból. Egész este nyitva állt az 
altemplom, a merészebbek pedig a bazilika tornyaiba is felmehettek, miszti-
kus program a sötét éjszakában…A szervezők a fiatalokra is gondoltak: kü-
lönleges színfolt volt a programok között a kerengő belső udvarán tartott 
rock-koncert. Boldogsággal tölt el bennünket, hogy részesei lehettünk ennek 
az estének, megható volt tapasztalni, hogy mekkora szeretettel fogadtak 
bennünket, próbálkozva magyarul szólni hozzánk. 

Hegyeshalom (V.26.) 
Legfrissebb kóruskapcsolatunk a hegyeshalmi Kulturális Egyesület Erkel Ferenc 
Vegyes karához köt bennünket. Örömmel tettünk eleget a kórusvezető, Salzer 
Géza meghívásának. 2013. május 26-én a hegyeshalmi evangélikus templom-
ban rendezte az Erkel Ferenc Vegyes kar a szokásos évi évadzáró koncertjét, 
erre az eseményre hívták a Vox Angelica kórust vendég-fellépőnek. A koncert 
folyamán mindkét kórus ízelítőt adott repertoárjából, majd zárásként a két 
kórus közösen is énekelt. Ezt követően levélen szívélyes, kellemes hangulatú 
vendéglátásban volt részünk. 

JÚLIUS
Jakab-nap:

Mára már hagyomány Lébényben Szent Jakab napját az ide érkező zarándo-
kokkal együtt megünnepelni. Az ország minden pontjáról érkező, Budapest-
ről gyalogosan vagy kerékpárral érkező zarándokokat a helyiek nagy 
szeretettel, különböző programokkal fogadják. A lébényi Vox Angelica kórus 
is bekapcsolódik ebbe a készülődésbe, nagy örömmel készülünk minden 
évben. 2013. július 25-én az V. Országos Szent Jakab napot ünnepeltük, 
amelynek keretén belül a kórus koncertet adott a szentmise előtt, a szentmi-
sében pedig közreműködött.

SZEPTEMBER
Kórustalálkozó a lébényi templomban
2013. szeptember 28.
„Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében. Engedd, hogy a Lélek által meg-
szólaljon benned az üzenet, amelyet rajtad keresztül szeretne közölni az „Úr.” 
Simon András szavait választottuk kórustalálkozónk mottójául.

Vendégeink voltak: a peresznyei Szent Egyed templom kórusa Galavits Er-
zsébet vezetésével és a hegyeshalmi Erkel Ferenc Vegyes kar Salzer Géza ve-
zetésével. A peresznyei kórus már másodízben énekelt velünk a lébényi 
templomban. Nagy öröm volt számunkra, hogy a hegyeshalmi Erkel Ferenc 
Vegyes kart is templomunkban köszönthettük, és viszonozhattuk májusi 
meghívásukat. A kórustalálkozó rendezésével az volt a célunk, hogy a meg-
hívott kórusok néhány percben bemutatkozhassanak egymás előtt, a zene-
barát érdeklődők előtt, majd pedig megtapasztalhassuk az együtt éneklés 
örömét. A szentmisében a három kórus egy nagy kórussá egyesülve énekelt 
kórusműveket, számunkra ez felejthetetlen élmény volt. Bízom benne, hogy 
ez az este emlékezetes percekkel ajándékozta meg a hallgatóságot és a kóru-
sok tagjait egyaránt, és az elcsendesedett lélek valóban meghallotta az Úr 
üzenetét, amelyet a legszebb hangszeren, az emberi hangon keresztül üzen. 
Sík Sándorra, jeles pap-költőnkre is emlékeztünk, aki 50 évvel ezelőtt, éppen 
szeptember 28-án adta vissza lelkét a Teremtőnek. Ezen a lélekemelő estén 
teljesült bennünk Sík Sándor kívánsága:
„Olyan szabadon akarok ma Neked énekelni,
Amilyen szabadon piheg itt e rigó,
Mely a villámhárító hegyére szállt,
És nincsen köze több a földdel,
Mint az a pont,
Melyből karmos kis lába kinő.”
Az este további részében vidám zeneszó mellett elfogyasztott vacsora közben 
már a szórakozásé, az ismerkedésé és a kötetlen beszélgetéseké volt a főszerep.

NOVEMBER:
Egyházi kórustalálkozó – Győr 

Sok-sok órán keresztül énekszótól zengett a győri Káptalandomb. Most már 
hagyomány, hogy minden év adventjében megrendezik a győri Nagyboldog-
asszony-bazilikában az egyházmegyei kórustalálkozót. A résztvevő 11 kórus 
között ott volt a lébényi templom Vox Angelica kórusa is. A kórusok kon-
certje után a közös zenei áhítatot a vendéglátó Palestrina kórus zárta. Este 
rövid összpróba után minden kórustag együtt énekelt a püspöki szentmisén 
Katona Tibor kántor-karnagy vezényletével. Felemelő érzés volt aktív részt-
vevőként megtapasztalni, ahogy több száz énekes hangja tölti be a bazilika 
falait. Kodály Zoltánnal együtt mi is hisszük, valljuk és meg is éltük, hogy a 
zene, a dal és az ének közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a zene 
által igazán együtt lehetünk. Az eseménydús nap zárásaként a házigazdák 
vidám virslis-forraltboros agapéra vártak minden résztvevőt. A sikeres fellé-
pés büszkeségével, új tapasztalatokkal, meghívásokkal és reményeink szerint 
maradandó kapcsolatokkal gazdagodva, és természetesen a zenei élmény 
hatására feltöltődve érkeztünk haza.

DECEMBER
Szent Jakab Templomban került megrendezésre december 18-án a Lébényi 
Liszt Ferenc Vegyes kar által szervezett adventi koncert. Melyre meghívják a 
városunk énekkarait, így minket is.

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete évről-évre elkészíti a község adventi ko-
szorúját, melyen szombat délutánonként egy meghitt ünnepség keretén 
belül gyújtják meg a gyertyákat. A kórusunk rendszerint a harmadik gyertya-
gyújtáson egy kis koncert kíséretében vesz részt.

Hagyományaink szerint minden évben a pásztorjáték előtt egy kis koncerttel 
kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket.

Rózsáné Steininger Anikó
elnök

2014. május 24-én kerül megrendezésre 19 órai kezdettel a Holdkórusok 
éjszakája a Szent Jakab templomban, várhatóan nyolc vendég-kórus rész-
vételével. A belépés díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Lébényi Szent Jakab templom Vox Angelica kórusának 
visszatekintése a 2013-as évre
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„A legnagyobb büntetés a felejtés”

Az Első világháború előtti évtizedekben a magyar állam következetesen az 
összes kiadáshoz képest kevesebb, mint 2%-ot áldozott a közoktatásra, míg 
más államok 3-5%-t, vagy épp 15-18%-ot szántak erre. Érdekes adat. Szomo-
rú, és elgondolkodtató. Elékúszott az az idő, amikor oktatás helyett háború-
ra áldoztunk. Amikor az emberi hangot, a muzsikát elnyomta az ágyúdörgés. 
Amikor a harangokból ágyút öntöttek…
1914 júliusában minden bizonnyal még senki nem volt tudatában annak, hogy mi 
is kezdődött el igazán, hogy nem csak egy háború lesz, hanem A Háború. A Nagy 
Háború – minden borzalmával együtt. Hogy ez a hosszú 19 század igazi vége, va-
lamint a háborúkkal és agresszív diktatúrákkal átitatott rövid 20. század kezdete. 
„Az Első világháború, vagy az angolszász tradíció szerinti «Nagy háború» 
nemcsak az egész XX. századot határozta meg, de árnyéka az új évszázadra 
is rávetül. Nem túlzunk, ha azt állítjuk: az a világ, amely körülvesz bennünket, 
valójában 1914-ben született” – olvashatjuk az Első Világháborús Centená-
riumi Emlékbizottság köszöntőjében. Az Emlékbizottságot a Kormány az 
1472/2012. (X. 29.) Kormányhatározata alapján hozta létre, hogy hazánkban 
is méltón emlékezhessünk meg a háború áldozatairól.
„Szeretnénk, ha múltunk nem tőlünk különváló, számunkra idegen, kötelező-
nek tekintett emlékezeti rituálé lenne, hanem önazonosságunk részévé válna, 
és új értelmezésekre való képességünket bizonyítaná.”- Ezzel Lébény Város 

Önkormányzata is maximálisan egyetért. Ezért is volt oly fontos tavaly az 
emlékművünk felújítása. Ennek folytatásaképp idén, 2014. augusztus 15-én, 
pénteken Centeráriumi Emléknappal csatlakozunk a hazai és nemzetközi 
rendezvények sorához. Az eddig feltárt levéltári adatok szerint ugyanis a legtöbb 
lébényi először 1914. augusztus 13-án rukkolt be. Az Első Lébényi Lokálpatri-
óta Egyesület pedig a minap pályázatot nyújtott be az Emlékbizottsághoz 
további programok megvalósítása érdekében. Augusztustól pedig az IKSZT 
Közösségi Házban lesz két filmklub. Az egyikben Első világháborúval kapcso-
latos játékfilmek lesznek láthatók, a másikban pedig dokumentumfilmek, 
többek közt a Gulyás fivérek négy részes sorozata, a Magyarok és az Első világ-
háború címmel, amiben még megszólalhattak az Isonzó vagy épp a Bruszilov-
offenzíva veteránjai. Bízunk benne, hogy a méltó megemlékezés mellett érdekes 
és elgondolkodtató is lesz programsorozatunk. Tudjuk-e például, hogy kinek 
meddig tartott a Nagy háború? Mikor érkeztek haza az utolsó hadifoglyok?
Emlékezzünk apáinkra, emlékezzünk az elfeledettekre.

Az érdeklődők figyelmébe több internetes gyűjteményt ajánlok:
www.nagyhaboru.blog.hu – az egyik, visszaemlékezésekben leggazdagabb 
gyűjtemény, lelkes amatőrök által üzemeltetett honlap. Van facebook olda-
luk is, és lehet hozzájuk csatlakozni, akár olaszországi, lengyelországi, stb. 
emlékhelyek önkéntes karbantartására is.
www.elsovilaghaboru.com – az év honlapja 2013-ban. Ez az Első Világhábo-
rús Centenáriumi Emlékbizottság hivatalos honlapja.
További adatbázisok, melyekben számos magyar vonatkozású dokumentum, 
fotó is fellelhető, akár még ausztráliai magyar hadifoglyokról is:
http://www.firstworldwar.com/
http://www.turkeyswar.com/
http://www.prisonersofwar1914-1918documents.com/ - hadifoglyokkal 
(angolul: prisoners of war, vagy röviden POW) kapcsolatos honlap.
http://suzanneteeuwissen.free.fr/YMCA%20Siberia%20Album.html – Wouter 
Teeuwissen, holland származású amerikai lelkész, a Vlagyivosztok környéki 
hadifogolytáborok tábori lelkésze, rengeteg magyar hadifogoly segítőjének 
ismertetője – számos fotóval.

Szilágyi Dániel

Bemutatkozik a biztositasgyor.hu!
„Egy oldal nem csak biztosításról, nem csak 
Győrieknek.”
A biztositasgyor.hu, a GP Consulting KFT 
győri ügynöksége által üzemeltetett web-

oldal. Szlogenünknek megfelelően nem csak biztosítással foglalkozunk, nem 
csak Győrieknek. A rendszerességgel megjelenő kiadványban a következő 
témákban fogjuk tájékoztatni Önt:
- Utalványok, mint dolgozói fizetések. Legális, adómentes juttatási formák.
- Szövetkezeti munkáltatói formák.
-  Telekommunikációs kiadások csökkentése. Milyen lehetőségeink vannak a 

„telekom“ adó mérséklésére?
- EU-s támogatású növénybiztosítások mezőgazdasági vállalkozóknak.
-  Bankbetéten kívüli megtakarítási lehetőségek, nyugdíjcélú megtakarítások 

20% állami adójóváírással.
Első alkalommal a jelenleg futó pályázati lehetőségekről talál itt néhány in-
formációt. Bővebb információért, a pályázat elindításáért keressen minket! 
100%-os bértámogatás gyakornokok foglalkoztatására! 
Ne hagyja, hogy fejére nőjön a munka! Vegyen fel gyakornokot pályázati 
forrásból. 9 hónapos támogatott foglalkoztatás, eszközbeszerzés, mentor 
alkalmazása és könyvelési szolgáltatás finanszírozása is lehetséges a gyakor-
nokok alkalmazását célzó pályázatból – akár 100%-os támogatással! Éljen a 
lehetőséggel, a pályázat még 1 hónapig benyújtható!

Megjelentek a közművelődési és népművészeti felhívások! 
100%-os vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak nonprofit szerve-
zetek, önkormányzatok, intézmények - elsősorban közművelődési és nép-
művészeti témájú - kulturális programjaik, rendezvényeik, képzéseik 
megvalósításának finanszírozására.
Ehhez a pályázathoz tartozik egy másik, ahol az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma idei pályázataival a színházaknak és táncegyesületeknek kíván mű-
ködési támogatást nyújtani. A két pályázat különböző keretösszeggel 
támogatja egyrészt a hazai és határon túli kiemelt művészeti célú programo-
kat, másrészt a magyarországi - nem kiemelt vagy nemzeti minősítéssel bíró 
- produkciós szervezeteket, színházakat, táncegyesületeket.
Óriási érdeklődés & áprilisban döntés - az NFA-s pályázatok kapcsán! 
Nemzetgazdasági Minisztérium szerint idén óriási az érdeklődés a kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv-nak) indított munkahelyteremtő pályázat iránt. 
2014-ben 13 milliárd forintot áll rendelkezésre és az idén minden eddigit 
meghaladó, 27,7 milliárd forint támogatási igényt jeleztek a vállalkozások. A 
részletekért kattintson weboldalunkra!
Amennyiben valamelyik pályázati lehetőség, vagy téma felkeltette érdeklő-
dését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy keresse fel weboldalunkat.
Ügynökség vezető: Takács László
 70/512-7777
 9027 Győr, Puskás T.4.
 Berger udvar

CENTENÁRIUM Aki ma nem beszél németül, az leszűkíti élete lehetőségeit
A Lébényben tervezett ingyenes 
nyelvtanfolyamokra benyújtott pá-
lyázataink sajnos nem részesültek 
pozitív elbírálásban. Érdekesség, 
hogy a mosonmagyaróvári kistérség-
ben egy ilyen tanfolyam sem indul.
Természetesen újra megpróbáljuk. 
Amíg az új pályázat elbírálása zajlik, 
ismerkedjünk meg a ReformDeutsch 
oktatási központ alapítójával, a 
R e f o r m D e u t s c h  m ó d s z e r 
kifejlesztójével: Dr. Bódi Lászlóval.l.

Miért a német nyelvet tanítják első-
sorban, mikor a világnyelv az angol?
A német nyelv az európai unió 25 

tagállamán belül a legelterjedtebb anyanyelv. Az unió lakosságának 13 szá-
zaléka német anyanyelvű. Ezen kívül nem kell említenem Németország és 
Ausztria legismertebb követeit, mint pl. az AUDI, Volkswagen, Henkel, Red 
Bull, amelyek több millió munkavállalónak és beszállítónak adnak megélhe-
tést Európában. Aki ma nem beszél németül, az leszűkíti élete lehetőségeit. 
Legyen az munkaadó, vagy munkavállaló.

Mi a helyzet az idegen nyelvtudással a világban?
A legfrisebb adatok az mutatják, 
hogy európa lakosságának több 
mint fele legalább egy idegen 
nyelven beszél. A legközkedvel-
tebb idegen nyelvek továbbra 
is az angol, francia, német, spa-
nyol és az orosz. Hollandiában, 
Szlovéniában és Svédországban 
például a felnőtt lakosság több 
mint 90% beszél valamilyen ide-
gen nyelven. Ehhez fűződően a 
legszebb emlékeim Szlovéniából 
vannak, ahol utazás során a leg-
kisebb faluban megszólított 80 
éves néni is képes útbaigazítást adni a turistáknak angolul, vagy németül. 

Mi a helyzet az idegen nyelvtudással Magyarországon?
Magyarország ezeknek a rangsoroknak sajnos a legvégén kereshető, Szlová-
kiával, Bulgáriával és Lengyelországgal karöltve. S ami a legriasztóbb, a számok 
egyre csökkennek. Ezt igazolják céges ügyfeleink is, akik sokszor tanácstalanok 
egy-egy állás meghirdetésénél. Annak ellenére, hogy az idegen nyelv tudása 
ma alapfeltétel Európában, sokszor nagyon nehéz a pályázók között olyan 
szakemberekre találni, aki németül vagy angolul beszélne. S ez csökkenti 
mindkét oldal esélyeit. A magyar vállalatokét a nemzetközi piacon, a magyar 
munkavállalókét pedig a munkaerőpiacon. 

Mik a mai trendek a nyelvoktatásban?
A németországi Karlsruhéban évente megrendezésre kerülő Learntec nem-
zetközi oktatási és IT kiállítás egyértelműen az online oktatás jövőjét hirde-
ti. Továbbra is közkedveltek a személyesen megtartott szemináriumok, 
tanfolyamok, de itt főleg az ember társadalmi igényei és a tanár kisugárzása 
a nyerő. Ha megnézzük rohanó világunkat egyre közkedveltebbé válik a ka-
merákon keresztül történő, idő és energiatakarékos online oktatás, ami nagyon 
egyszerű. Vegyük példának egy Ausztriában tevékenykedő külföldi nyelvta-
nulónkat, aki munka közben vagy munka után bejelentkezik a számítógépén, 
bekapcsolja kameráját és mikrofon és fülhallgató segítségével gyakorolja a 

nyelvet. S lehet nem épp a bemutatkozást tanulja, hanem egy nyelvtréner 
ellenőrzése alatt begyakorolja aznapi jelentését, amit este főnökeinek töké-
letesen lead. Ezeké a prémium oktatásoké a jövő, amelyek hatékonyak és 
azonnal ellenörizhető eredményeket hoznak beszédszinten.

Mennyi idő kell egy nyelv elsajátításához?
Ez egyénfüggő. A már elsajátított nyelvek számától is függ. Aki alapból 2 
nyelven nől fel az előnyben van. Aki a nyelveket napi szinten váltogatja, az 
valójában egyfolytában képzi is az agyát. Itt egy érdekesség, hogy svéd kuta-
tók szuperintenzív tanfolyamokon bebizonyították, hogy nyelvtanulással az 
agyterületek megnagyobbodnak. Lehetséges, hogy pont a nyelvtanulással 
érhető el a Csúcshatás című amerikai film alapgondolata az agy 100% kihasz-
nálásáról. (nevet) Visszatérve az alapkérdésre. Nyelviskolai környezetben 6 
éves tapasztalat után azt mondom, min. 200 óra intenzív kommunikációs 
tréning. Újra ismétlem ez egyénfüggő.

Mitől függ a nyelvtanulás képessége?
Ez egyénfüggő. A már elsajátított nyelvek számától is függ. Aki alapból 2 
nyelven nevelkedik fel az előnyben van. Aki a nyelveket napi szinten válto-
gatja, az valójában egyfolytában képzi is az agyát. Itt egy érdekesség, hogy 
svéd kutatók szuperintenzív tanfolyamokon bebizonyították, hogy nyelvta-
nulással az agyterületek megnagyobbodnak. Visszatérve az alapkérdésre. Hat 
éves tapasztalat után azt mondom, nyelviskolai környezetben minimum 200 
óra intenzív kommunikációs tréning kell ahhoz, hogy egy Ügyfelet megta-

nítsunk folyékonyan beszélni 
németül. Mosonmagyaróváron, 
Győrben és Pozsonyban is van-
nak már olyan ügyfeleink, akik 
elhatározták, és ma már sikere-
sen használják nyelvtudásukat.

Miért egy új módszerrel kezd-
tek el tanítani?
A ReformDeutsch 6 éve azért 
indult, mert elszomorított, 
amit barátaimtól, ismerőseimtől 
hallottam. Hogy a német milyen 
nehezen tanulható és milyen 

nyelvtanorientált nyelv. Akkor megfogadtam, hogy kifejlesztek egy olyan 
módszert, amely egyszerűen, gyorsan és nyelvtan nélkül tanítja meg őket. 
2014-ben többezer tanulóval a hátunk mögött azt mondom ez kezd egyre 
jobban kiforrni. Könyveink, CD-ink és még fejlesztés alatt álló videófilmjeink, 
applikációink mind-mind ezt a célt szolgálják. Mivel a tanítási órán maximá-
lisan nyolc embert tanítunk, így a tanár mindenkire oda tud figyelni, hogy a 
nyelvtudást a tanórán sajátítsa el.

Mi a helyzet más nyelvekkel?
2013-ban kezdtük kifejleszteni az angol kezdő tanfolyamokat, terveink szerint 
nyárra elkészül mind a 6 darab ReformEnglish könyvünk és CD-nk, mellyel 
Ügyfeleink megtanulnak folyékonyan beszélni angolul. Azonkívül most fe-
jezzük be ReformDeutsch Gastro, ReformDeutsch Dental tanfolyamaink 
teljes anyagát, mivel a szakmaorientált tanfolyamokat kezdik egyre inkább 
keresni webkamerás online ügyfeleink főleg Lengyelországból.
Mit ajánlana végszóként a tanulni vágyóknak?
Végszóként szeretnék kitartásban és új ismeretekben gazdag évet kívánni 
nekik, hogy tudásuknak köszönhetően könnyen alkalmazkodjanak a mai 
állandóan változó korhoz.

Nagy An0dor
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Nyereményjáték
Kedves Olvasók és Gyerekek!
Egészségügyi cikkeimet a felnőtt korosztálynak fogalmaztam és érintettem 
benne a gyerekeket és az időseket is.
Most az eddigi, 2010. decembere óta megjelent 15 Egészségpercek téma-
köreiből szeretnék egy kérdőívet összeállítani gyerekek részére, aminek 
megoldásában kérem a felnőttek segítségét is. A kérdésekre a válasz 
megtalálható az eddigi lapszámokban, illetve az interneten a www.lebeny.
hu honlapon a "Közérdekű-Lébényi újság" címszónál. A helyes megfejtők 
között 3 darab egészségügyi tartalmú ajándékcsomag kerül kisorsolásra. 
A válaszokat (pl.1a, 2b, 3c) egy A/4-es papírra kérem felírni névvel, lak-
címmel és életkorral együtt és bedobni az IKSZT épületében/könyvtárban 
(Akácfa utca) kihelyezett kartondobozba, 2014. április 13-ig. A sorsolást 
a Lébény Újság Szerkesztőségével együttesen végzem el és a következő 
lapszámban közlöm a nyertesek nevét a megoldással. 
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok: 

Tamás Eszter
dipl.egészségügyi munkatárs

1. Mit a teendő égési seb esetén?
a. hintőport tenni rá
b. meleg vízbe dugni
c. hideg folyó víz alá tartani 10 percig

2. Mit csinálunk ha a hipó tisztítószer (lúg) véletlenül a szájba kerül? 
a. tejet itatni
b. szódabikarbónát adni
c. csokoládét etetni

3. Hogyan szabad a konnektorhoz nyúlni?
a. vizes kézzel
b. sehogy, csak felnőtt mehet oda
c. csavarhúzóval

4. Hová tesszük le a kisbabát biztonságosan, nehogy leessen?
a. a kiságyba
b. a pelenkázóasztalra
c. az etetőszékbe

5. Mit kell tenni, ha véletlenül vett be valaki gyógyszert?
a. egyedül hagyni
b. azonnal hívni a mentőket (104)
c. kidobni a gyógyszer dobozát és papírját

6.  Hogyan kell újraéleszteni az eszméletét vesztett, szívinfarktust 
kapott beteget?
a. 2 mellkasbenyomás+30 légbefúvás
b. stabil oldalfekvésbe kell helyezni
c. 30 mellkasbenyomás+2 légbefúvás

7. Mi a magas vérnyomás?
a. 140-180/90-110 Hgmm
b. 120/80 Hgmm
c. 90-110/60-70 Hgmm

8. Mik a napszúrás tünetei?
a. görcs, rosszkedv, szomjúságérzet
b. látászavar, végtagfájdalom, erőnlét
c. fejfájás, hidegrázás, láz, hányás, hasmenés

9. Az alvás melyik szakaszában álmodunk?
a. a NREM szakaszban
b. a REM szakaszban
c. a NREM és a REM szakaszban is

10. Kik a híres magyar orvosok? 
a. Szent-Györgyi András, Rubik Ernő
b. Eötvös Loránd, Semmelweis István
c. Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert

11. Mit nem szabad enni lisztérzékenyeknek? 
a. gesztenye, amaránt, hajdina, quinoa
b. búza, zab, árpa, rozs
c. kukorica, rizs, szója, köles

12. Milyen hatású a paracetamol tartalmú gyógyszer? 
a. láz-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő
b. görcsoldó, izomlazító
c. köhögéscsillapító, nyákoldó

13. Hány percig tart a helyes fogmosás? 
a. 10 percig
b. 3 percig
c. 1 percig

14. Melyik típusú cukorbetegségnél kell inzulint adni?
a. 3-as típusú cukorbetegség
b. 2-es típusú cukorbetegség
c. 1-es típusú cukorbetegség

15. Hogy hívják az alkoholbetegek önsegítő csoportját?
a. KékKereszt
b. ZöldKereszt
c. VörösKereszt

Egészségpercek – XVI. rész

Egészségügyi kvíz

A függőség egészséges értelemben a ragaszkodást, hozzászokást mint szükség-
letet jelenti. Az alapvető függőség újszülött korban kezdődik, amikor a csecse-
mő az édesanyjára, szüleire van ráutalva. Ha ez az egészséges folyamat sérül, 
akkor kóros függőségről beszélünk, mint amilyenek a különböző szenvedély-
betegségek, kóros magatartások, mániák. Az ilyen személy kényszeresen visel-
kedik, aminek irányítása, abbahagyása sikertelen és ez nem csak az egyént, 
hanem a környezetét is érinti. 
Pszichológiai szempontból ez azt 
jelenti, hogy a normális hétköz-
napi viselkedésmód elszabadul, 
uralkodóvá, jellemzővé válik. A 
sokféle típus közül vannak elfo-
gadottabbak, mint pl. a munka-
mánia és a nagyon ellenzettek, 
mint pl. az alkoholizmus. Min-
denfajta szenvedélybetegség si-
keresen megváltoztatható akkor, 
ha az ember saját maga határoz-
za el hogy leszokik róla, vagyis a 
döntés mindenkinek a saját ke-
zében van! Ehhez lehet kérni 
önsegítő csoport, vagy szakem-
ber (pszichológus, pszichiáter) 
segítségét. Sok esetben a legfon-
tosabb támogató a család, társ, 
feleség, férj vagy gyerekek, 
ugyanakkor a visszahúzó erő lehet egy barát is. 
A következő formái ismertek a szenvedélybetegségeknek: alkoholizmus, ni-
kotinfüggőség, egyéb pszichoaktív szerek által kiváltott függőség, kényszer-
betegség (kleptománia, vásárlás, tisztaság), evési zavarok (anorexia, bulímia), 
szex- és szerelmi függőség, társ- és kapcsolati függőség, munkaszenvedély, 
játékszenvedély, számítógép-, internet- televízió függőség, testedzésfüggőség. 
Az alkoholizmus olyan szenvedélybetegség, amely az alkohol rendszeres (napi) 
fogyasztásával jár és az egyén testileg, lelkileg függő lesz. Az alkohol hiánya 
esetén elvonási tünetek jelentkeznek. Mindez negatív hatással van a testi, 
lelki és szociális, társas kapcsolatokra. Az egyén önsajnálatában, "bánatában" 
nyúl a pohárhoz és nem tudja hol a határ. A felszín alatt mindig mély prob-
léma van, a látszat csal. Az orvos által felírt elvonókúra és gyógyszer csak 
ideig óráig segít, mivel ez külső segítség, tehát nem belülről fakad. Ajánlanám 
alkoholról leszokni akarók figyelmébe a KÉKKERESZT önsegítő csoportot, 
ahol gyógyultak és botladozók együtt vannak. Mosonmagyaróváron minden 
hétfőn 16:30 órakor találkoznak helyileg a mosoni római katolikus plébánián, 
bárki bármikor csatlakozhat hozzájuk és személyesen meggyőződhet arról, 
hogy tagja szeretne-e lenni ennek a segítő csoportnak. 
A nikotin a dohányban található, függőséget kiváltó szer. A függőség a köz-
ponti idegrendszerben lezajló elváltozások hatására alakul ki. Mivel a dohány-
zás rutinmozdulatokból áll (cigaretta szájhoz emelése), megszokássá válik és 
így a mindennapi élet részét képezi. A patikában régóta kapható "nikotin"tapasz, 
vagy rágógumi vagy a leszokást segítő ízesített cigaretta. Mindez önmagában 
nem elég ahhoz, hogy valaki letegye a cigit. A passzív dohányzás (amikor egy 
nem dohányzó ember lélegzi be a cigaretta füstjét) szintén nagyon veszélyes. 
A kleptomániánál és a vásárlási mániánál az egyén birtokolni akar valamit, 
ami túlnyomó részt lényegtelen dolog, amire normális esetben nem is lenne 
szüksége. A tisztaságmániánál az ember szinte mindentől meg akar szaba-
dulni, soha sincs nyugalma, hiszen a környezetében mindent piszkosnak 
talál, ami rá tekintve veszélyes. 

Az anorexia és bulímia a csecsemőkorra vezethető vissza, amikor a már felnőtt 
ember a védett és gondtalan gyermekkorára akar visszaemlékezni. A bulímiás 
egyén eszik, de visszaöklendezi az ételt és ez jó érzéssel tölti el, hiszen nem 
hízik tőle. Általában titokban csinálják, vagyis a külvilág azt látja hogy eszik 
az illető, de mégsincs látszatja. Az anorexia régen a modellek betegsége volt, 
akiknek vékonynak kellett kinézniük. Manapság leginkább a vékonynak ki-

nézni akaró fiatal nők beteg-
sége, akik újra úgy szeretnének 
tündökölni, mint tinédzser 
korukban. Koplalnak, nem esz-
nek és lefogyva is kövérnek 
érzik magukat. Mindkettő ön-
képzavar, helytelenül látja az 
illető a testét. 
A szex- és szerelemfüggők a 
valódi intimitást hárítják, ezért 
gyakran váltogatják a partne-
reiket. A társ-és kapcsolati 
függőség azt jelenti, hogy az 
illető lelkileg nem elég erős 
személyiség és egyedül képte-
lennek érzi magát önálló élet-
re, így inkább a társa mellett 
marad, aki valóban nem támo-
gatja, hanem befolyásolja. 
A saját igényeit háttérbe szo-

rítja és a társáét helyezi előtérbe, szorong, stresszes. 
A munkaszenvedélynél az egyén szintén menekül valami probléma elől és 
mindig a munkájára hivatkozik, még ha az nem is szükséges. 
A kóros játékszenvedély a hétköznapokból való menekülés. Ilyenkor az agy-
ban az örömérzetért felelős endorfin hormon termelődik, ami boldoggá 
teszi (ez a szerotoninhiány a depresszió alapja is). Örömét a gyors és köny-
nyűnek látszó nyerés lehetősége és az oda vezető izgalom adja, amikor is az 
adrenalintermelés fokozódik. Többségében férfiakat érint, eljátsszák a pénzt, 
vagyont és adósságba kerülnek, házasságuk, családjuk is tönkremehet, elsze-
gényednek, van aki a házát, lakását is elveszti.
A számítógép-, internet- és televíziófüggőség könnyen bekövetkezhet a mai vi-
lágban, ahol az ember rohan, siet és kevés ideje van a másik emberre, vagy egy-
általán nincsen. A virtuális világ látszólag "pótolja" a szeretet hiányát, így sokan 
ide menekülnek. A szülőknek nagy a felelőssége, hogy ez ne következzen be. 
Ismert még a pedofília (gyermeket környékez meg a felnőtt férfi), a kukkolás 
(az illető után vágyakozik valaki és nem kaphatja meg, így titokban lesi). A 
tárgyakhoz vagy viselkedéshez való ragaszkodás idővel függőséggé alakul át. 
A túlzásba vitt testedzés is egyfajta önképzavar, amikor az egyén még mindig 
vékonynak látja magát, hiába izmos. 
Függőségről, addikcióról minden esetben akkor beszélünk ha napi szinten és 
rendszeresen jelentkezik a dolog. Fontos hogy NE erősítsük meg a negatív, 
helytelen képet a beteg emberben, vagyis pl. az anorexiásnál ha mondja hogy 
olyan kövér, akkor ne mondjuk hogy nem is vagy kövér, vagy olyan vékony 
vagy, mert az még nagyobb örömet szerez neki és még jobban lefogy. 
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok: 

Tamás Eszter
dipl.egészségügyi munkatárs

Egészségpercek – XV. rész

Szenvedélybetegségek: alkohol, cigaretta, szerencsejáték, TV
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AdófArAgó 
Befektetési számlA

fArAgjA le 
Adóját!

gyarapítsa megtakarításait akár adóteher nélkül
Adófaragó Befektetési számlájával!

•	adómentes	befektetések	5	év	után*
•	kedvezményes,	10%-os	adókulcs	3	év	után*

Jelen	hirdetés	nem	minősül	hivatalos	tájékoztatónak	vagy	ajánlattételnek,	kizárólag	a	figyelem	felkelté-
se	a	célja.	A	tájékoztatás	nem	teljes	körű,	bővebb	információért	keressen	minket	kirendeltségeinken	vagy	
látogasson	el	honlapunkra	a	www.lebenyitakarek.hu	címen.

*	A	feltüntetett	adómentességre	és	a	kedvezményes	adókulcsra	a	mindenkori	szja	törvény	rendelkezései	az	irányadóak.

Kedvező kamatozású, támogatott lakáscélú hitelek 
Takarékszövetkezetünknél!

10 millió Ft-ig, akár 20 éves állami kamattámogatás mellett.

> Új lakás építésére, vásárlásra
> Lakáskorszerűsítésre

THM:7,5%
(5.000.000 Ft lakásépítési hitel két eltartott gyermekkel 20 éves futamidőre)

Kamat: 6,47 %

HITELÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ LAKÁSÉPÍTÉSI KEDVEZMÉNYT („Szocpolt”) IS 
IGÉNYELHET ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS ESETÉN!

Az Internet „árnyas” oldaláról…
Számítástechnikai rendszer adatok elleni bűncselekmény vétségének megala-
pozott gyanúja miatt A. B. feljelentést tett volt élettársa C. D. ellen, aki 2013. 
május hónapban, majd ezt követően közös lakhelyükön tárolt - a feljelentő 
által használt - laptopon jelszóval védett leveleit felnyitotta, a levelezés tartal-
mát a számítógépről kimásolta és azt felhasználta hivatalos eljárásban.

Kérjük Önöket, hogy a jelszavaikat még akkor se árulják el, ha esetleg egy 
kapcsolatról úgy „tűnik”, hogy "tartós" lesz. Amikor mégis kiderül, hogy egyik 
vagy másik fél kilépne a kapcsolatból, előfordulhat, hogy a „sértett” bosszú-
ból – a korábban megismert jelszó (jelszavak) segítségével – bűncselekményt 
követ el. Lehetőség szerint az automatikus jelszó beírás lehetőségét kapcsol-
ják ki az Internetes keresőfelületükön. 

Jogosulatlan vagy a jogosultság keretei megsértésével történő megváltozta-
tással, törléssel vagy hozzáférhetetlenné tétellel elkövetett információs rend-
szer vagy adat megsértésének vétsége miatt M. N. feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen. Az elkövető a sértett tudta és beleegyezése nélkül megváltoz-
tatta M. N. e-mail postafiókjához és a közösségi 
oldalára való belépéséhez szükséges jelszavait.

Vannak olyan esetek, amikor valaki úgy lesz sér-
tett, hogy látszólag mindent megtett a jelszava-
inak védelmében, mégis megtörténik a baj. Kérjük 
Önöket, a jelszavaikat bizonyos időközönként vál-
toztassák meg. A belépéshez használt szóban célsze-
rű, ha van nagybetű, kisbetű és szám. Nyilvános 
Internetes pontokon - ahol sokan használhatják ugyanazt a számítógépet - 
különösen kell figyelni személyes jelszavaink védelmére, és törekedni kell arra, 
hogy ezeken a helyeken ne használjanak olyan weboldalakat, ahol jelszó meg-
adására van szükség. Fontos, hogy mindig legyen frissítve a víruskereső szoftver, 
mivel előfordulhat olyan „vírus”, amely a felhasználó által beírt jelszavakat, 
adatokat gyűjt, és juttatja el illetéktelenek részére. 

Kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt I. J. feljelentést tett ismeretlen személy 
ellen, aki az egyik közösségi oldalon, valótlan álláshirdetést adott fel. A sértett 
jelentkezett, és a hirdetésben kért 70.000.- Forint összeget 2014. január 08-án 
feladta (5.600 Ft feladási díj mellett). A hirdetésben megadott telefonszám 
már nem volt elérhető. A bűncselekménnyel okozott kár: 75.600.- Forint.

Mindennapossá vált mára, hogy az Internet segítségével keresnek munkát 
az emberek, ezt kihasználva vannak elkövetők, akik álhirdetéseket adnak fel 
és kihasználják a munkát keresők bizalmát, hogy pénzt szerezzenek tőlük. 
Ilyen hirdetésekkel az Interneten és a nyomtatott médiában is találkozhatnak. 
Amennyiben ilyen hirdetéssel találkoznak és munkát szeretnének vállalni 
itthon vagy külföldön, célszerű – akár az Internet – segítségével tájékozódni 
(referenciákat keresni) arról a vállalkozóról, vállalkozásról, cégről, aki(k) a 
munkaerőt „toborozzák”, így kisebb az esély, hogy áldozattá válhatnak.

E. F. feljelentést tett G. H. ellen, akitől 2014. január 14-én az egyik internetes 
honlapon „megvásárolt” egy mobiltelefont aminek az 55.000.-Forintos vé-
telárát postai úton befizette, de a telefont a mai napig nem kapta meg. A 
bűncselekménnyel okozott kár: 55.000.- Forint.

Kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt K. L. feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki az egyik internetes oldalon eladásra kínált egy új mobiltelefont. A 
sértett a készüléket megvásárolta és ellenértékét 85.000.- Forintot utánvéttel 
kiegyenlítette. Az átvett csomagban ugyanakkor egy VHS kazetta volt, s ki-
derült, hogy a csomag feladójának címe is valótlan.

Kérjük Önöket, hogy az internetes hirdetési oldalakon található, különböző 
ajánlatokkal legyenek körültekintőek, mert ezek között sok a valótlan tar-
talmú hirdetés, amelyekkel ilyen módon akarnak pénzt szerezni a majdani 
áldozatoktól az elkövetők. Sokszor a piacképes, drága mobiltelefonokat 
hirdetik meglepően alacsony áron, így használva ki a későbbi sértettek jóhi-
szeműségét. Soha, semmilyen internetes ajánlat, vásárlás során ne fizessenek 
előre, ne küldjenek pénzt, csak miután megkapták a terméket (ami - a fenti 
esetből is látható - sem jelent százszázalékos biztonságot). Amennyiben a 
hirdetésben nagyon kedvező az ajánlat, akkor törekedni kell a személyes 
átvételre (még így is lehet, hogy megéri azt a pár ezer forint utazási költséget), 
mivel így a legkisebb az esélye, hogy valaki áldozattá váljon. Százszázalékos 
biztonság nincs, de óvatosság nélkül könnyen áldozattá válhat bárki! Szemé-
lyes átvételkor, ne egyedül menjenek az átvételre!

Biztosra ment…
Szabálysértési értékre zsebtolvajlás útján elkövetett lopás vétségének megala-

pozott gyanúja miatt O. P. feljelentést tett egy ismeretlen nő ellen, aki 
2014. január 04-én hajnalban az utcán odalépett hozzá és a sérte-

tett tapogatni kezdte. O. P. rászólt hogy hagyja abba. Amikor 
elindult észrevette, hogy hiányzik a tárcája a benne lévő sze-

mélyes irataival és kézpénzével. Az okozott kár 40.000.- Forint.

Kérjük Önöket, legyenek óvatosak és körültekintőek, ha hirtelen 
valaki Önökhöz lép és „ismerkedni” kezd, vigyázzanak értéke-

ikre, még az ilyen meglepőnek tűnő pillanatokban is! Könnyen 
előfordul, hogy így lesz valaki zseblopás áldozata.

A szórakozás ára…
Szabálysértési értékre egy vagy több közokirat, magánokirat, készpénz-he-
lyettesítő fizetőeszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt R. S. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. 
január 5-én hajnalban, Győrött a nadrágja zsebéből eltulajdonította pénz-
tárcáját a benne lévő bankkártyájával, személyi igazolványával, forgalmi 
engedélyével, vezetői engedélyével és TAJ kártyájával együtt.

Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt el-
járás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január elején Sopronban az egyik 
szórakozóhely ruhatárából eltulajdonította T. Z. tulajdonát képező női táskát, 
a benne lévő pénztárcával, személyes iratokkal és mobiltelefonnal együtt. A 
bűncselekménnyel okozott kár: 65.000.- Forint.

Szabálysértési értékre zsebtolvajlás útján elkövetett lopás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt eljárás indult Zs. A. feljelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2013. december végén az egyik szórakozóhelyen megtartott 
rendezvényen eddig ismeretlen körülmények között eltulajdonította a sértett 
pénztárcáját 10.000.-Forint készpénzzel, nevére kiállított személyes iratait 
(személyi igazolvány, lakcím- adókártya), bankkártyáját, valamint mobilte-
lefonját. A bűncselekménnyel okozott kár: 10.000.-Forint.

Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint értékesebb tárgyaikat, nagyobb összegű 
készpénzt és azokat az iratokat, amelyekre nem lesz szükség ne vigyék magukkal 
a szórakozóhelyekre. A ruhatárak esetében fontos kihangsúlyozni, hogy értéket 
az ott leadott táskákban, kabátokban ne hagyjanak. A szórakozáskor ne tegyék 
le táskájukat, pénztárcájukat, mobiltelefonjukat a pultra, asztalokra és könnyen 
hozzáférhető helyekre, mert így növelik a tolvajok esélyeit. Tömegben, tolongás-
sal járó helyeken közlekedve értékeit mindig tartsa úgy magánál, hogy ne lehes-
sen könnyen hozzáférni. Amikor valaki lökdösi Önt, indokolatlanul közel megy 
Önhöz, kérjük ellenőrizze le értékeit. A zseblopás tipikus helyszínei a buszok, 
vonatok, metrók, villamosok, pályaudvarok, áruházak és minden olyan nagy 
forgalmú hely, ahol viszonylag kis helyen sok ember zsúfolódik össze.

Bűnmegelőzés
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A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola ebben a tanévben is 
megrendezte hagyományos irodalmi versenyét. Az 1-2. évfolyam próza ka-
tegóriájában első helyezett lett Kósa Bertold, második helyezett pedig Horváth 
Vanessza Ilona. Gratulálunk!

A kis medvebocs kalandjai

Volt egyszer egy medvecsalád, akik éppen a téli álmukat aludták. De a kis 
bocs nem tudott aludni anyja és apja horkolásától.
- Maradjatok csendben, nem tudok aludni. – szólt a 
medvebocs mérgesen.
Járta a barlangot fel-alá, nem tudta mit kezdjen ma-
gával, mert nem tudott aludni a zajban. Egyszer aztán 
egy vidám ötlet pattant ki a virgonc fejéből.
- Ha már egyszer nem tudok aludni miért ne mennék 
ki és valósítanám meg az álmom?
Aztán a bocs kiment és a lélegzete is elállt az eléje tá-
ruló fehér pompától. A fenyők havasak voltak, a mó-
kusok gyűjtötték a téli elemózsiát, aztán hirtelen egy 
kis nyuszi csapat futott át előtte, vidáman kergetőztek. 
- Milyen szép ez a tél! – gondolta magában.
- Milyen kár, hogy anyu és apu nem láthatják a telet!
Egy gyors mozdulattal elkezdett futni a nyuszik után, 
de a nyulak megijedtek a medvétől és elrohantak.
Így aztán a medvebocs egyedül maradt. De aztán a szomorúságát hamar 
elfelejtve egy erősen csillogó patakhoz ment és inni akart, de a nyelve oda-
fagyott és nem tudta leszedni. Csak húzta-húzta és végül sikerült a jégről 
leszedni a nyelvét.
Utána rálépett a jégre és észrevette, hogy csúszik. Nem ijedt meg, szorgalmas 
lökésekkel a jégen korcsolyázni kezdett. A kis bocsnak vidáman teltek a percei és 
minél több ismerettel gazdagította magát egyszer csak találkozott a mókussal. 
Játszottak és összebarátkoztak, ezentúl a medvebocs sose aludt többé téli álmot. 
Ha a karácsony később érkezett volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Horváth Vanessza 2. b.

A százéves manó

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepében 
volt egy kerek sipkás gomba. Ebben a gombában élt egy százesztendős manó.
Mivel már száz éve itt élt, gondolta, hogy világot lát. Elindult a nagy útra 
legjobb barátai: egy süni, egy kisegér és egy vakond kíséretében. Mentek 
mendegéltek, majd hirtelen eléjük ugrott egy mókus, aki így szólt:
- Hova-hova manó? Csak nem ki akarsz jutni a kerek erdőből?
-  De bizony, elindulok a nagyvilágba, hiszen már száz éve itt lakom és még 

semmit sem láttam belőle.
-  Tudd meg, én vagyok az erdő őrzője és csak akkor mehetsz ki, ha teljesíted 

a három próbát. – mondta a mókus.
- Állok elébe – válaszolt a manó.
- Első próbád az lesz, hogy hozd el az ezüst almát nekem az óriások földjéről.
Azzal a manó leült nagy búslakodva egy fa tövébe, de a süni így vigasztalta.
- Ne búsulj barátom, elhozom én neked azt az ezüst almát.
A süni elindult és meg sem állt, míg oda nem ért az óriások földjére. Látta 
ám, hogy egy nagy óriás őrzi az ezüstalmát a kezében. Azon töprengett, 
hogyan vegye el tőle. Összegömbölyödött és odagurult az óriás lábához, hogy 
megszúrja. Az óriás nagyot üvöltött és elejtette az almát. A süni gyorsan 
felbökte a tüskéire és már vitte is a manónak.
A manó átadta a mókusnak az almát és máris hangzott a második feladat:
- Most a sárkányok dombjáról hozd el nekem az aranyalmát. – szólt a mókus.
A manó megint csak elszomorodott, de a kisegér odaállt elébe és így szólt:
- Ne búslakodj manó, majd én elhozom neked az aranyalmát. 
 Azzal nekivágott és elment a sárkányok dombjáig. A kisegér ott észrevette, 
hogy az aranyalma egy alvó sárkány feje búbján van. Odafutott a sárkány 

hatalmas orrlyukához és a farkincájával megcsiklandozta. A sárkány akkorát 
tüsszentett, hogy az alma lerepült a feje búbjáról, épp a kisegér lábai elé. 
Nyomban vitte is a manóhoz, aki örömmel átadta a mókusnak.
-  Látom nem tétlenkedsz, de a harmadik feladatod nagyon nehéz lesz. 

A gyémántalmát kell megszerezned nekem, ami a boszorkányok hegyének 
legtetején van.

Szomorúan leült a manó, de máris ott termett a vakond és megnyugtatta:
-  Sose búsulj kis barátom, felkutatom neked azt a gyémántalmát.
Azzal a vakond elindult a föld alatt ásva, fel-felpillantva egy vakondtúrásból, 

míg nagy munkával oda nem ért. Látta, hogy a sok 
banya seprűnyélen röpköd a hegy körül és a gyémánt-
alma nagy csillogással ott van a hegy csúcsán.
Befúrta magát a hegy belsejébe, majd egészen a csúcsig 
ásott felfele. Ott előbukkant egy vakondtúrásból, pont 
az alma alatt és már vitte is le a megásott alagúton 
keresztül. 
A manó boldogan látta, hogy sikerült a harmadik 
almát is megszerezni a barátai segítségével, ám az 
erdőt őrző mókus még boldogabbnak tűnt.
   -  Most már kimehetek az erdőből? – kérdezte a manó.
   -  Ahogy ígértem, de előbb harapjunk bele mind-

ketten mind a három almába. – felelt a mókus.
Azzal csoda történt. A manóból egy szemvillanás alatt 
királyfi lett, a mókusból pedig csodaszép királylány, s 

a három kis erdei állat is átváltozott daliás herceggé.
A királyfinak szeme-szája tátva maradt a csodálkozástól. A királylány elmond-
ta, hogy az óriások, a sárkányok és a boszorkányok változtatták őt mókussá és 
csak akkor törhetett meg az átok, ha egy százéves manó megszerzi az almákat 
és együtt fogyasztják el őket. A három herceg pedig a királylány fivérei voltak.
Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak, s a kerekerdő közepén hatalmas 
palotát építettek. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Kósa Bertold Kristóf 2. b.

Nagy lendülettel a kicsik! 
2013. augusztusától új korosztályos csapat indult a Lébény SE színeiben!
Az U7-es korosztály fiataljai nagy lendülettel és magabiztossággal veszik az 
eléjük gördített akadályokat. Tornáról tornára jó játékkal, szép cselekkel, 
óriási gólokkal keltik fel az érdeklődő közönség figyelmét.

Felső sor: (balról jobbra) Kovács Aida, Károlyi Attila, Kovács Ádám, Burcz Márk
Alsó sor: (balról jobbra) Németh Hunor, Páder Péter
Edző: Fehér Lénárd 
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást: Sági Sándornak; az SFS Intec 
Kft-nek; Horváth Norbertnek; Mike Józsefnek és a Jimmy's Pizzériának!

 Hajrá Lébény!

Írta: Fehér Lénárd

Palánta Kupa

Egy februári vasárnap délelőtt,ismét megrendezésre került a hagyományos 
Palánta Kupa. Idén átkeresztelkedett Engel Hungária Kupa névre,a támoga-
tó jóvoltából!
Öt csapat részvételével kezdődtek meg a küzdelmek. A szépszámú közönség 
rengeteg gyönyörű cselt,kapura lövést és nem utolsó sorban bravúros védé-
seket láthatott! A kiélezett küzdelem végén kialakult a végső sorrend! 

I. helyezett: Üstökös FC Győr
II. helyezett: Lébény SE
III. helyezett: Darnózseli SE
IV. helyezett: Csorna SE
V. helyezett: Bősárkány SC

A fiatal labdarúgók boldogan vették át az Engel Hungária ügyvezető igazga-
tójától, Sáhó Attilától a jól megérdemelt díjakat!
A végén persze csoki és egy üdítő is járt mindenkinek!
Köszönet mindenkinek,aki segített,hogy egy szép foci délelőttöt varázsoljunk 
a lébényi sportcsarnokba!
Jövőre találkozunk!

Horváth Norbert

Húsvéti ünnepkör 
Hamvazószerda. Az elégetett kiszebábból, mely egyes feltételezések szerint 
a pogány kelták téli emberáldozatának a maradványa, a megtisztulás jeleként 
csak a hamu marad. De az őskeresztények is hamuval szórták be fejüket a 

megtisztulás remé-
nyében, vezeklésként, 
ez vált a hamvazko-
dássá. Eme szokás 
hazai folytatása lett a 
tavalyi barka virágva-
sárnapi hamujának a 
felhasználása. A ham-
vazószerdával kezde-
tét veszi a Húsvétot 
megelőző böjti idő-
szak.
Nagyböjt. A vezeklés, 
önmegtartóztatás 
ideje. Ezért kezdődik 
hamvazással, rituális 

megtisztulással. Az étkezésben, a szerelmi életben, táncos mulatságok tekin-
tetében és a mindennapok számtalan apró jelenségében különféle tiltások 
vannak ekkor érvényben.
Virágvasárnapon az egyházi liturgia mellé kapcsolódott a barkaszentelés 
(ami a néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen véd), a 
zöldágjárás és a kiszehajtás népszokása.
Húsvét. Az 1092-es szabolcsi zsinat szerint hazánkban négynapos ünnep volt. 

Az 1611-es nagyszombati zsinat háromnapos ünneppé tette, s XIV. Kelemen 
pápa 1771-ben a harmadik, végül X. Pius pápa a második napját is törölte a 
kötelező ünnepnapok közül, de nálunk ez megmaradt. Az erdélyi reformá-
tusok ma is háromnapos ünnepként tartják a Húsvétot. Húsvétkor számos 
népi és egyházi szokás keveredik. Közismert például a locsolkodás. Érdekes-
ség, hogy Magyarország legtöbb területén igen fontos szokásként terjedt el, 
viszont épp Észak-Dunántúlon kisebb volt a jelentősége a többi (pl. 
komatálküldés, húsvéti korbácsolás) szokás mellett. A termékenységvarázs-
ló szokások mellett ún. katartikus rítusok, azaz tisztító szokáscselekmények 
is jelen voltak ekkor. A locsolkodás helyenként vízbe vetés volt, Erdélyben 
többfelé vízbevető hétfőnek is hívják Húsvét hétfőjét. Az ide kapcsólódó 
szimbólumok többsége (pl. húsvéti tojás, vagy a német eredetű húsvéti 
nyuszi) összefügg a termékenységvarázslással, ami nyilván nem pusztán va-
lamilyen szerelmi varázslás volt, hanem a gazdaság egészére, valamint az 
egészségre vonatkozó népszokás is.
A húsvéti ünnepkört lezáró szokás a fehérvasárnap, kishúsvét vagy mátkáló 
vasárnap. A korai kereszténység idején, a nagyszombaton keresztelt 
katekumenek ekkor vetették le fehér ruhájukat. Ilyenkor szokták a kereszt-
szülők megvendégelni keresztgyermekeiket, de több tájegységen is ekkor 
küldték egymásnak a komatálakat, ekkor történt meg az újabb barátságok 
megpecsételése is.

„Komatálat hoztam.
Meg is aranyoztam.
Szív küldi komának.
Koma küldi komának.”

Szilágyi Dániel
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Recept klub
Velős pirítós (update*)

Hozzávalók:
30 dkg velő 
2 fej vöröshagyma 
1-2 gerezd fokhagyma 
zsír 
10-20 szem kömény 
pirospaprika 
majoranna 
őrölt fekete bors 
só

Elkészítés:
A zsíron a köményt "kipattogtatni", 
hozzáadni az apróra vágott 
vöröshagymát, üvegesre pirítani, és 
kevés vízzel szétfőzni. 
A fokhagymát szétnyomni, ezt is 
hozzáadni, kicsit összefőzni. 
Most jön a hártyáitól megtisztított, 
megmosott velő, pirospaprika, 
bors, só, pici majoranna. 
Összefőzni pépesre, közben 
folyamatosan keverni. 
Pirítósra kenni. 

Tanácsok: Vigyázat nem diétás!
Elkészítési idő: 25 perc

Gólyahírek
Örömmel tudatjuk, hogy 
megérkeztünk. 
A továbbiakban is szeretnénk 
közölni új lakosaink nevét, 
melyhez a szülők hozzá  járulását 
kérjük az elkövetkezőkben is.

Kisbabánk:
név Születési 

dátum apa anya

Kovács Róbert 2013. 09. 07. Kovács Tamás Glavanits Judit

Horváth-Varga Dávid 2013. 10. 20. Horváth István Szabó Márta

Stinner-Rácz Dorka 2013. 11. 01. Stinner Sándor Rácz Dóra

Szabó Domitilla Virág 2014. 02. 11. Szabó István Bognár Domitilla

Balogh Áron 2014. 02. 13. Balogh Atilla Molnár Eszter

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

www.facebook.com/
lebeny.hu

Megújult honlapunk: 

www.lebeny.hu

(*csak diétás, teljes kiörlésü lisztből készült kenyeret használjunk)


